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  الفصل الثاني

 )الكومبیوتر( الحاسب عن عامة مقدمة

  :Computer الحاسب تعریف

 معالجتها ثم ومن ) Dataإدخال بيانات (   البيانات باستقبال يقوم إلكتروني جهاز عن عبارة
 .) Resultesإخراج نتائج (  أخرى بصورة للمستخدم إظهارها أو تخزينها ثم ومن بسرعة فائقة

 ، ذلك فعل على تساعده خاصة أجهزة من الوظائف بتلك يقوم أن أراد إذا بللحاس البد وطبعاً
) الحقاً األجهزة ذكر سيأتي( لإلدخال خاصة أجهزة فهناك
   إلخ.. للتخزين وثالثة للمعالجة وأخرى
 ليس يقوم الحاسب أن نجد شاملة نظرة للحاسب نظرنا وإذا
 وإخراج ارغبتن حسب معالجتها ثم ومن البيانات باستقبال فقط
 جهاز إلى نقلها أيضاً يمكنه بل تخزينها و المعالجة عملية نتائج
 أي وبعضها الحاسبات بين المعلومات تبادل أي آخر حاسب
  ...) Networks(  بالشبكات يسمى ما تكوين
 اإلخراج - المعالجة - البيانات"  الكلمات معنى ما واآلن حسناً

  ؟"  التخزين -

  
 معها يتعامل أن الحاسب تمكن بطريقة مكتوبة معلومات أية هي ) : data(  البيانات •

 بيانات تعتبر ال معها التعامل الحاسب يستطيع ال التي فالمعلومات ،)إيعازات و أوامر(
   .للحاسب بالنسبة

   . آخر إلى شكل من البيانات تحويل عملية هي ) : processing( المعالجة •

  منظومة الحاسبة وملحقاتھا) :  1-2(شكل 
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 شكل إلى البيانات استرجاع أو إظهار عملية يه ) : data output ( البيانات إخراج •
   . فهمها من الحاسب مستخدم يتمكن

 ذاكرة ويسمى - الحقاً السترجاعها بالبيانات االحتفاظ عملية هي ) : storage( التخزين •
   .الحاسب عالم في

 كثيراً أو قليالً عددها يكون قد(  الحاسبات من مجموعة هي ) : networks( الشبكات •
 من الماليين تتضمن أن إلى تمتد قد أو فقط إثنين حاسبين من الشبكة تتكون نأ فيمكن

   . البعض بعضها مع البيانات تبادل من فتتمكن البعض بعضها مع مرتبطة)  الحاسبات

  :االعمال التي ينجزها الحاسب
  :بـ يقوم أن الحاسب إمكانب

   حجمها كان مما بالكامل ةمؤسس أو ةشرك حسابات •
 ) STAAD IIIمثال برنامج ( يل والتصميم الهندسي بسرعة ودقة متناهية إجراء التحل •
   )الرسيفر عمل نفس أي(  الفضائي البث استقبال •
   للراديو االستماعو التلفزيون مشاهدة •
   المختلفة األلعاب تنفيذب تستمتع أن •
   .) Photo-Shopمثال برنامج (  اإلرشادية واللوحات الرسوم وطباعة بتصميم تقوم أن •
   .) MS-Wordمثال استخدام برنامج (  والخطابات الرسائل تطبع أن •
   . الفانالت على الرسومات تطبع أن •
 الوب وتصفح اإللكتروني البريد واستقبال بإرسال فتقوم:  اإلنترنت بشبكة تتصل أن •

   .والصورة بالصوت باآلخرين وتتصل
برنامج (  األبعاد الثالثي الهندسي الرسم مثل تعقيداً أكثر بأعمال القيام يمكنك كما •

AutoCad  3 وD Max(   
   .وبدون أسالك)  Mobile( هاتف النقال ال جهاز برمجة مثل تتوقعها ال أشياء وحتى •
 Mediaمثال استخدام  برنامج  (  الفيديو مشاهدة وكذلك الموسيقى تشغيل يمكنك كما •

player  أو برنامجJet Audio (.   
   الخ..... ) MathCadمثال برنامج ( رياضيات ال تعليم مثل التعليمية البرامج تشغيل •

  : قوم بما يلي ي فالحاسب شئ كل ليس وهذا
 أرض صواريخ سواء أهدافها إلى الصواريخ توجيه:  الحروب في تستخدم الحاسبات •

   الرادار بواسطة الطائرات مواقع حساب وكذلك غيرها أو جو أرض أو أرض
تعتبر الحاسبات جزء ال يتجزأ من مكونات األقمار  :الحاسبات تستخدم في االتصاالت  •

  . الصناعية الالزمة لالتصاالت الفضائية
لحساب مواقع الشهب والنيازك و الوقت المتوقع : الحاسبات تستخدم في علم الفلك  •

  . لوصولها لألرض 
الحاسبات تستخدم بشكل أو آخر في كثير من األجهزة المنزلية مثل جهاز االستقبال  •

، التلفاز ، الفيديو وغيرها حيث تحتوي هذه األجهزة على مكونات ) الرسيفر(ئي الفضا
 . حاسوبية 

  : شيئين له توفر إذا شئ أي عمل يستطيع االستخدام عام جهاز عن عبارة الحاسب إن

   . به القيام تود التي للعمل المناسبة واإلخراج اإلدخال أجهزة وجود هو األول •
   الشيء ذلك لعمل الالزم البرنامج وجود:  الثاني •
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  : ذلك على أمثلة نقدم دعنا

 ففي ، حجمها كان مهما شركتك بحسابات القيام على قادر الحاسب أن قليل قبل ذكرنا •
 لوحة -  الحالة هذه في - وهي المهمة لهذه المناسبة األجهزة وجود يلزمك الحالة هذه

 مثال باستخدام  برنامج  ( الشركات بحسابات بالقيام خاص برنامج ثم ومن ، المفاتيح
MS-Excel (، شركتك بحسابات القيام يمكنك وبالتالي   

 جهاز يلزمك الحالة هذه ففي:  الفيديو عرض على قادر الحاسب أن قليل قبل وقلنا •
 من مشاهدته أردت إذا CD Drive مدمجة أقراص قارئ جهاز أو( للفيديو مدخل
   . الفيديو لعرض مخصص وبرنامج)  المدمج القرص

  للتصفح برامج وكذلك لالتصال برنامج تركيب من بد ال باإلنترنت االتصال أردت إذا •
 )Internet Explorer ( اإللكتروني البريد وبرامج  )Electronic Mail  ویختصر

E-Mail  (الدردشة وبرامج  )Chatting  (الملفات نقل جوبرام .   
 فعليك -  عليها المؤثرات إضفاء أو مالمحها بتغيير - الصور مع تتعامل أن أردت إذا •

   .) ACDSeeمثال برنامج (  الصور لتحرير خاص برنامج وتركيب بجلب
 كلما وهكذا ، يفعله كيف أنت أخبرته إذا عمل بأي القيام على قادر الحاسب أن نستنتج وبذلك
 لذلك الشيء ذلك لعمل الالزمة واألجهزة البرنامج إحضار من بد فال مختلفاً شيئاً تفعل أن أردت
  : رئيسيين شيئين من تتكون الحاسبمنظومة  أن نقول أن يمكننا
 : Hardware - )  األجھزة أو( مكونات المادیةال •
   الحاسب في رؤيته أو لمسه يمكن ما كل وتشمل للحاسب المكونة اإللكترونية األجزاء وهي 

              

  المكونات المادیة للحاسب) :  2-2(شكل 
 : Software -  البرامج •

یعَرف بأنھ  Programمجموعة برامج تقدم للحاسب ألنجاز أعمال مختلفة، والبرنامج 
رابط مكتوبة بلغة وصیغة محددة یستطیع مجموعة تعلیمات وأوامر متسلسلة ومنطقیة الت

الحاسب التعامل معھا، یتم إدخال البرنامج للحاسب بأحد وسائل أدخال المعلومات حیث ینفذ 
  .ألداء مھمة معینة Userالحاسب البرنامج بموجب توجیھات المستخدم 
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  :خصائص الحاسب 
 :الميزات  .أ 

لفترة الالزمة لتنفيذ يمتاز بالسرعة العالية حيث تقاس السرعة با:السرعة  .1
 .من الثانية) بليون  \ 1( عملية معينة وحدتها 

يعطي نتائج متناهية الدقة ، في حالة إعطاء نتائج غير دقيقة فأن : الدقة  .2
أو اصاب ) أدخال معلومات خاطئة ( مصدر الخطأ مستخدم الحاسب 

 .الحاسب خلل أو عطل
معلومات تستوعبها آالف  للحاسب قابلية فائقة على خزن واستعادة : الخزن  .3

 .الكتب
 .للحاسب القدرة على العمل المستمر دون ملل أو توقف: التواصل  .4

 :المساوئ  .ب 
عدم القدرة على التفكير، ينفذ الحاسب ما هو مطلوب منه فقط بموجب إيعازات وأوامر 

منطقية متسلسلة تسمى البرنامج تحت توجيهات وسيطرة المستخدم، لذا يجب على المستخدم 
 .ن يتقن أسلوب أدارة الحاسب والتحكم في عمله ليحصل على نتائج صحيحةأ

 عام بشكل الحاسبات أنواع

 المعالجة على المحدودة القدرة ذو فمنھا ، البیانات معالجة على بقدرتھا تختلف عام بشكل الحاسبات
 أنواعھا على رةنظ ھي وھا ، والتكالیف اإلحتیاجات مختلف لتناسب وذلك الفائقة القدرات ذو ومنھا

  : ةالرئیسی

 الحاس بات  مث ل  ) : mainframe ( المینف ریم  تس مى  م ا  أو المركزی ة  أو الكبی رة  الحاس بات  .1
 الف رد  یستطیع وال الخ....  الداخلیة كوزارة الحكومیة المؤسسات وفي البنوك في المستخدمة

 عل ى  اآلالف تمئ ا  أو ال دوالرات  م ن  المالی ین  تكل ف  ألنھ ا  إح داھا  شراء ثمن تكلف العادي
 م ن  المالی ین  معلوم ات  مث ل  البیان ات  م ن  ھائل ة  كمی ة  معالج ة  على قدرة وتمتلك ، تقدیر أقل

  . المواطنین
 یس   تخدمھا الت   ي األجھ   زة وھ   ي ) : personal computers( الشخص   یة الحاس   بات .2

 آالف أو مئ   ات األجھ   زة ھ   ذه ثم   ن یبل   غ و العم   ل أو المن   زل ف   ي الع   ادیین المس   تخدمون
 والتعل  یم والترفی  ھ لأللع  اب أو اإلنترن  ت تص  فح أو الكلم  ات لمعالج  ة وتس  تخدم ، اتال  دوالر

  : رئیسیین قسمین إلى ھذه وتنقسم

i.  ف  ي مكت ب  عل  ى لوض عھا  وتص  لح الث اني  الن  وع م ن  أكب  ر أجھ زة  وھ  ذه:  المكتبی ة  ال نظم 
 ھ ذا  جع ل  یمكنن ا  وال ، الث اني  الن وع  م ن  أق ل  الواحد الجھاز ثمن یكون و العمل أو البیت
 )التی  ار المس  تخدم ف  ي المن  ازل : AC(  المتن  اوب التی  ار یس  تخدم أن  ھ حی  ث مت  نقًال الن وع 

  . كبیر وحجمھ
ii. وعرض اً  ط والً  س نتمترات  بض عة (  الحج م  ص غیرة  حاس بات  وھ ي :  الدفتری ة  الحاسبات 

 ، الس  فر مث  ل ق  لتنال أثن  اء لالس  تعمال الع  ادة ف  ي وتس  تخدم)  ارتفاع  ًا س  نتمترات وبض عة 
 قطعة عن عبارة وكونھ الخفیف وزنھ بسبب"  للحمل قابل شخصي حاسب"  بریعت وھو

 ھ ذا  ویش غل  ، التنق ل  أثن اء  لیس تعمل  للش حن  القابلة بالبطاریات النوع ھذا ویعمل ، واحدة
 م ع  ولك ن  المكتب ي  الحاس ب  بھ ا  یق وم  الت ي  الوظ ائف  ب نفس  ویق وم  البرامج نفس الحاسب

  . األول من ثمنًا أغلى فإنھ لذا ، المنخفض والحجم الوزن على الحفاظ
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 المرك ز  لتك ون  الحاس ب  ش بكات  ف ي  تس تخدم  حاس ب  أجھ زة  وھي ) : servers ( الخادمات .3
 الحاس بات  ھ ذه  تك ون  أن ویج ب  ، الش بكة  وإدارة البیان ات  تخ زین  ی تم  حیث للشبكة الرئیسي

 ق وة  تط ور  م ع  الواق ع  وف ي  ، علیھ ا  الكبی ر  الحاس بات  ع دد  اس تیعاب  م ن  لت تمكن  كفایة قویة
 ب ین  الف رق  الح الي  الوق ت  ف ي  وب دأ  خادم ة  اس بات كح تس تخدم  أصبحت الشخصیة الحاسبات
  . فشیئًا شیئًا یتقلص والخادمة الشخصیة الحاسبات

 

 مركزي آلي حاسب
 

 دفتري حاسب

 

 مكتبي شخصي آلي حاسب

  

 الحاسب اتدمعل مقدمة

 یعتبر بھ ملحق أو الحاسب داخل جھاز فكل ، الحاسب ألجھزة أسم ھو )المكونات المادیة(معدات ال
 ما وكل الطابعة وكذلك والفأرة المفاتیح ولوحة أمامك التي الشاشة عتبرت وبھذا ، المعدات من

 هولھذ ، اتدمعال من الحاسب صندوق یحتویھ
 البیانات استقبال وظائف قلنا كما معداتال

 قسمت لذا وتخزینھا النتائج وإخراج ومعالجتھا
 مع لوظیفتھا تبعًا عأنوا إلى الحاسب اتدمع

 من أكثر تعمل قد األجھزة بعض أن مالحظة
 واإلخراج اإلدخال مثل الوقت نفس في وظیفة

  ؟مكونات المادیةال أقسام ھي فما....معًا

 ، الفأرة ، المفاتیح لوحة:  اإلدخال أجھزة §
 عصى ، الضوئیة الماسحة ، الصوت بطاقة

 إدخال من المستخدم لتمكن وھي -األلعاب
 .اناتالبی

 . العشوائیة الذاكرة ، المعالج:  المعالجة أجھزة §
 
) السماعات( المجاھر ، الصوت بطاقة ، الطابعة ، الفیدیو بطاقة ، الشاشة:  اإلخراج أجھزة §

 .معالجتھا بعد البیانات للمستخدم لتظھر وھي -
  
 النسخ وسائط ، المدمج القرص ، المرن القرص ، الصلب القرص:  التخزین أجھزة §

 لتسمح وھي-) خارجیة أقراص محركات( المتنقلة التخزین وسائط و واألرشفة حتیاطياال
 .الحق وقت في لیسترجعھا بعدھا أو معالجتھا قبل سواء البیانات یخزن بأن للمستخدم

  

  الحاسب وملحقاتھ األساسیة) :  4- 2( شكل 

  أنواع الحاسبات) :  3- 2( شكل 
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 مع المعلومات تبادل من المستخدم لتمكن وھي -  المودم ، الشبكة بطاقة:  التشبیك أجھزة §
 ).اتالشبك( األخرى الحاسبات

 
 . األم اللوحة:  جمیعًا المكونات ھذه یربط الذي الجھاز §

 حسب على األجھزة تقسیم یمكننا حیث مجموعة من أكثر في تصنف ربما األجھزة بعض أن الحظ
  : إلى الحاسب في تركیبھا مكان

 ، المع الج  ، الص وت  بطاق ة  ، الفی دیو  بطاق ة  ، األم اللوح ة :  النظام علبة داخل تركب أجھزة •
 الش بكة  بطاق ة  ، الم رن  الق رص  ومحرك الصلب القرص المرن القرص ، العشوائیة اكرةالذ

  .والمودم
 الف أرة  ، الض وئیة  الماسحة ، الطابعة:  الجھاز علبة خارج توضع التي وھي محیطیة أجھزة •

 محرك   ات ، م   ایكروفون ،)  الس   ماعات(  المج   اھر ، األلع   اب عص   ى ، المف   اتیح لوح   ة ،
  .خارجي ممود ، خارجیة أقراص

 واح د  تعط ل  حال ة  ف ي  م ثالً  ویمك ن  بذات ھ  مستقل األجھزة ھذه من واحد كل أن ھنا المالحظة وتجدر
 األجھ زة  ھ ذه  عالق ة  یل ي  فیم ا  وسنس تعرض . الجھ از  كام ل  تغییر إلى االضطرار دون استبدالھ منھا

  .المطلوب العمل إلنجاز بینھا فیما تتعاون وكیف البعض بعضھا مع

  
  
  
  

  منظومة الحاسب مع الملحقات األساسیة) :  5– 2( شكل 
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 للحاسب العامة تالمكونا
  Monitor  الشاشة •
  .Mouse الفأرة ، Keyboard المفاتيح لوحة •
  : الجدول هذا في محتوياتها أشهر وترى:  Case النظام علبة •

 مالحظات الفئة

 أطقم ، العشوائية الذاكرة ، المخبئية الذاكرة ، المركزي المعالج تحمل األم اللوحة
  التوسعة قوقوش واإلخراج اإلدخال منافذ ، الرقاقات

 وسائط
 التخزين

 التخزين أقراص ، المدمج القرص ، المرن القرص ، الصلب القرص
 األخرى

 بطاقات
  سكزي موائم ، الشبكة بطاقة ، المودم ، الصوت بطاقة ، الفيديو بطاقة التوسعة

 الضوئية  والماسحة  ) Printer(  الطابعة مثل األخرى الملحقات بعض أيضاً وربما •
)Scanner( األلعاب عصى )Joystick( السماعات - المجاهرات)Speakers.(  

  : Hardwareالمكونات المادية  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  مخطط المكونات المادیة لمنظومة الحاسب) :  6-2(شكل 

  .السیطرة أشارات التحكم و               
  خط تناقل المعلومات               

 

)  2(  وحدة المعالجة الرئیسیة
(  

 Memory)الذاكرة (  وحدة الخزن الداخلي

 CPUوحدة المعالجة المركزیة 

 Control Unit وحدة السیطرة 

  وحدة الحساب والمنطق
Arithmetic and Logical Unit  

 :  Input Unitsوحدات األدخال
لوحة المفاتیح، الفأرة، الماسح 
الضوئي ، الالقطة الصوتیة ، 

  ...الھاتف النقال میرا،الكا

 )1 (  

  :Output Unitsوحدات األخراج 
الشاشة، الطابعة، مكبرات الصوت، 

 ... ، data showالعارض 

 )3 (  

  :Auxiliary Storage وحدة الخزن المساعد 
، Floppy، المرنة Hardالصلبة : األقراص  .1

 .CD ،DVD  المدمجة
  Flash Ram: الذاكرة الوامضة  .2

 )4 (  
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  : Input Devicesوحدات أإلدخال  -1

  :والمتكونة من  Informationsيتم بها إدخال المعلومات 

 ).البرنامج (  Commandsواألوامر  Instructionsمجموعة األيعازات  .أ 
  .والتي تشمل األرقام والحروف واألشارات لتنفيذ البرنامج data البيانات .ب 

 وبياناته برامجه بإدخال المستخدم يقوم حيث والحاسب المستخدم بين ما الوصل حلقة تعتبر وهى 
  : شيوعا هاوأكثر خاللها من
عان، ، منها نوالحاسب فى الرئيسية اإلدخال وحدة هي تعتبر :  ( Key board )المفاتيح لوحة- أ

مضاف اليه مفاتيح التحكم باالنترنيت بعضها  Multimediaمفتاح ونوع  102-101نوع ذات 
   :من وتتكون يحتوي أيضاً على مفاتيح التحكم بالصوت والصورة،

  
v الرئيسية المفاتيح لوحة : 

 ) أنجليزى/ عربى ( األبجدية الحروف كتابة مفاتيح من وتتكون 
v  والتحكم اإلتجاهات مفاتيح: 

 إلخ.… وألسفل ألعلى المؤشر تحريك نستطيع طريقها عن التي األسهم من تكونوت 
v  أسفل أو ألعلى كاملة شاشة المؤشر لتحريك تستخدم التي المفاتيح إلىبعض باإلضافة .  
v  األرقام مفاتيح  : 

 األتجاهات ومفاتيح الرياضية العالمات وجميع األرقام بها يوجد رقمية مفاتيح لوحة وهى
  . والتحكم

v  الوظائف مفاتيح :  
و  Ctrl(  آلخر برنامج من الوظائف هذه تختلف محددة وظائف بعمل تقوم مفاتيح وهى
Alt .( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح أقسام لوحة المفاتيح القياسية للحاسبات الميكروية) :  7-2( شكل 

 

 مفاتیح األرقام والرموز

 Function keysمفاتیح الدالة 

لحروفمفاتیح ا مفتاح اإلزاحة األمامیة مفتاح إدخال األوامر  

 أضویة الداللة

 مفاتیح االتجاھات

 مفاتیح االنتقال

 مفتاح الھروب
 مفاتیح التوقف والطباعة

مجموعة مفاتیح األرقام 
 والعالمات الحسابیة

 مفتاح اإلزاحة الخلفیة

 مفتاح تحویل الحروف
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  :  Mouse) الفارة (  -أداة التأشير –ب 
 خاصة و البرامج وتشغيل األوامر الختيار الفأرة تستخدم

 مثل المختلفة شكالواأل الرسومات على تعتمد التى التطبيقات فى
Windows   عند ربطها بالحاسبة يظهر سهم او مربع على

وعند وضع السهم على . الشاشة يتحرك تبعا لحركة الفارة 
قائمة ملف  : منطقة من الشاشة تحتوي على احد األوامر مثل

او قائمة تحرير يتم الضغط على المفتاح األيسر للفارة فيحفز 
وتستخدم . تخدم كتابة األوامر األمر وبذلك يوفر على المس

: أنواعها .الفارة للرسم الحر في البرمجيات الخاصة بالرسوم
  .و الالسلكي واللمس Scrollو  Normalأإلعتيادي

  
  :  الماسح الضوئي_ ج 

وهو يشبه جهاز االستنساخ، حيث توضع الوثيقـة أو  
الصورة المطلوب استنساخها بداخله ويعطى إيعـاز مـن   

الصورة إلى ذاكرة الحاسبة وعرضها علـى   الحاسبة لنقل
الشاشة باستخدام برنامج خـاص يتـيح إمكانيـة إجـراء     
التعديالت المختلفة على الوثيقة وحفظها علـى الوسـائط   

  .المختلفة وكذلك التحكم بدقة وضوح الصورة 

 : وحدة المعالجة الرئيسية 

   CASE النظام صندوق أو النظام علبة
 الج  دار فھ و  ، فیحمیھ ا  للحاس ب  الداخلی  ة األج زاء  جمی ع  یح وي  الت  ي وقالص ند  ھ و  النظ ام  ص ندوق 

 معدنی ة  أجس ام  دخ ول  ، الحاس ب  عل ى  ثقی ل  جس م  س قوط :  تش مل  الت ي  األخط ار  م ن  للحاسب الواقي
 المج االت  آث ار  م ن  وتح د  ، كھرب ائي  م اس  بإح داثھا  الداخلی ة  المحتوی ات  بتل ف  تتسبب حیث صغیرة

  . للحاسب)  القبیح أو(  الجمیل الخارجي الشكل كذلك وتكون ، اخلیةالد األجزاء على المغنطیسیة

 

  النظام صندوق

  

  Mouseأداة التأشیر

  Mouse Pad الماوس  لوحة 

 المفتاح األیسر

  Mouseأداة التأشير ) : 8-2( شكل 

 Scannerجھاز الماسح الضوئي ) :  9–2( شكل 

المظھر الخارجي ) : 10- 2( شكل 
  لعلبة النظام
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Desktop Mini Tower Mid Tower Full Tower 

  

مشكلة هذا ولكن تستطيع أن تضع المرقاب فوقه ،  كهيكل DeskTopالحاسب المنضدي 
فال ينصح به أبدا  Full Tower النوع من الهياكل صعوبة تقبله لكثير من األجهزة ، أما هيكل

الحاسب الرئیسي لشبكة الحاسب الخادم ھو(  Servers للمستخدم ، فهو مخصص للخادمات
-Mid المفضل من بينها ككيلوجرام ويبقى خيار   25أحيانا  ز وزنهوقد يتجاو )حاسبات 
Tower  وسهولة تطويرة وحجمه المناسب لسهولة التعامل معه. 

  : الحاسب بنظام األخرى األجهزة من لعدد كان المناسبالم أيضاً النظام صندوق يوفر

 وحدات (راصاألق سواقات لتثبيت مكاناً ) Drive Bays( األقراص سواقات حجرات توفر .1
لوحة إلكترونية :  Mother Board(  األم باللوحة لتوصيلها)  الحقاً عنها سنتحدث تخزين

   .)مركزية توصل بها جميع أجزاء الحاسب 
 لوحة مثل الخارجية األجزاء مع الداخلية األجزاء بتوصيل تسمح أن النظام صندوق على .2

   . الصندوق خلفية ىعل التوصيالت من خاصة أنواع طريق عن وذلك المفاتيح
 توصيل أماكن تبرز أن التوسعة شقوق على المركبة التوسعة لبطاقات الصندوق تسمح .3

 خاص بسلك الشاشة مع توصل الفيديو بطاقة مثالً(  الصندوق خلفية على من لها األسالك
   ) الجهاز خلفية من

 الرئيسية المكونات وعليها نظام صندوق لخلفية صورة هذه
 ).النظام صناديق كل في تجدها ال(  النظام لصندوق تبريد مروحة .1
 صندوق تبريد على هذه وتعمل ، الطاقة لمزود تبريد مروحة .2

  .الصناديق جميع في موجودة وهي ، أيضاً النظام
 لتوصيل أي ( الرئيسي الكهربائية الطاقة سلك توصيل مدخل .3

 ).الحائط مقبس من الكهرباء
  ). 110/220( الفولتية تغيير مفتاح .4
 مشابك ( الملحقات لتشبيك مقابس عدة المعدنية اللوحة هذه تحوي .5

 ). واإلخراج اإلدخال
 التوسعة بطاقات بتوصيل تسمح التوسعة لبطاقات خلفية تحاتف .6

 . تدعمها التي المحيطية لألجهزة

 Casesأشكال مختلفة من الحاویات ) :  11 - 2( شكل 
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 یغط ي  ال ذي  الغط اء  ن زع  م ن  بفكھ ا  ت تمكن  للص ندوق  الخلفی ة  الناحی ة  عل ى  البراغ ي  م ن  ع دد  یوجد
 ، للص ندوق  الداخلیة المحتویات رؤیة من تتمكن ثم ومن ، واحدة كقطعة العلوي السطح مع ینالجانب
  ... األمامیة وواجھتھا غطائھا نزع بعد الصندوق أدناه الصورة في یظھر

     

  

  .للتوضیح ھنا أزیلت ولكنھا الحاسب مكونات لتركیب العادة في تزال ال األمامیة الواجھة

 بتنسیق للصندوق نضیفھا أن یجب التي الداخلیة المكونات معظم من فارغة الصندوق ھذه طبعًا
   .  كامل حاسب النھایة في لدینا یتكون حتى خاص وترتیب

 عنها أزلنا النظام لعلبة توضيحي رسم هو ها
  : األمامي و العلوي غطائها

  ) : األرقام حسب( هي المكونات وهذه

 المتسلسلة المنافذ:  اإلخراج/  اإلدخال منافذ) 1(
 الذاكرة شقوق) 3( الطاقة محول) 2( والمتوازية
 محرك) 5( المرن القرص محرك) 4( العشوائية
 اللوحة) 7( الصلب القرص) 6( المدمج القرص
 الجةالمع وحدة) 9( النظام سماعات) 8( األم

  التوسعة بطاقات) 10( المركزية

  

 Mother Board  األم اللوحة
 الجهاز ليكون األساس أنه في تكمن وأهميته ، الحاسب في أهمية األكثر الجزء هي األم اللوحة
 في األخرى القطع جميع إليها توصل التي القطعة هي األم فاللوحة ، المشاكل من خالي ككل

 . الحاسب

  ؟ ككل للحاسب بالنسبة األم حةاللو جودة أهمية ما
 إنجاز سبيل في البيانات تبادل و البعض بعضها مع بالتعاون األجزاء هذه بجميع تسمح •

  . المطلوب العمل

 الھیكل الداخلي لعلبة النظام):  12-2(شكل 

  عنھ الغطاء جھاز الحاسب مرفوع) : 13- 2( شكل 
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  . األجزاء هذه بين التنسيق •
  ) . إلخ... الطابعة ، الصلب القرص( اإلساسية واإلدخال اإلخراج بعمليات تقوم •
 في تركيبه يمكنك الذي العشوائية الذاكرة ، المعالج وسرعة نوع تحدد األم اللوحة •

  . جهازك عليها يعمل التي السرعة تحدد وبالتالي الحاسب
 نوعية( المستقبل في قدراته و سرعته لزيادة جهازك قابلية مدى تحدد األم اللوحة •

  ) إلخ....  التوسعة شقوق عدد ، العشوائية الذاكرة ونوعية مقدار ، المعالج
 لوحة تحتوي ال قد مثالً:  تركيبها تستطيع التي الملحقة األجهزة نوعية تحدد األم اللوحة •

 الناقل هذا بواسطة توصل أجهزة إضافة من يحرمك قد وهذا عام تسلسلي ناقل على أم
  . لذلك خاصة بطاقة بإضافة إال

 مثل:  عام بشكل الحاسب مميزات من الكثير يحدد الذي الرقاقات طقم عليها األم اللوحة •
  .كثيرة أخرى ومميزات العشوائية الذاكرة وسرعة المحلي الناقل سرعة

 ممتازة أم بلوحة المزود فالجهاز ، جهازك سرعة في تؤثر ذاتها بحد األم اللوحة جودة •
 األخرى المكونات كانت لو حتى الرديئة األم اللوحة ذو اآلخر الجهاز من أسرع يكون

  . ماثلةمت)  إلخ.. المعالج العشوائية الذاكرة مثل(

  شكل وتركيبة اللوحة األم 
  ...الرئيسية أجزائها بعض وعليها أم لوحة هي ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 : ألجزائها مبسط شرح وهذا
 Mother Boardة األم تفاصیل اللوح):  14- 2( شكل 
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 باالنتقـال  للبيانات بالتالي ويسمح بالمعالج األم اللوحة يوصل الذي المقبس هو :  المعالج مقبس
 نـوع  مـن  هـو  بالشكل المبين والمقبس المعالج لنوع تبعاً مختلفة أنواع وله ، المعالج والى من

super socket 7 ، واحد معالج من أكثر تحوي أن األم للوحة يمكن .  

 المعـالج  بـين  العمل لتنظيم تستعمل إلكترونية رقاقات عن عبارة وهي : الرقاقات طقم •
 القی ام  مھمتھ ا  األم اللوح ة  عل ى  متوض عة  رقاق ات  ع دة  ع ن  عب ارة  وھ ي  .المختلفـة  والنواقل
 فك ل  ،)  م ودیالت (  ف ي  تأتي الرقاقات طقوم.. المختلفة المحلیة النواقل شؤون وإدارة بالتنسیق

 م ودیالت  م ع  یتش ابھ  وربم ا  تمی زه  وس مات  خص ائص  مودیل ولكل جدید مودیل لنا یخرج فترة
 المت وفرة  الرقاق ات  أحدث على تحصل أن حاسبًا تشتري عندما وعلیك ، كثیرة أشیاء في أخرى

 واإلخ راج  اإلدخ ال  نظ ام  ف ي  وك ذلك  النظ ام  ناق ل  س رعة  ف ي  الرقاق ات  طقم ویؤثر . السوق في
  . ككل

  . DC نوع من بالكهرباء ككل اللوحة لتزويد مقبس هو : الكهربائية الطاقة مقبس •
 وأحيانـاً  الطابعة به يوصل ما عادة ، يدعمه جهاز أي لتوصيل منفذ : المتوازي المنفذ •

  . حتياطياال التخزين أجهزة
 فـي  المفاتيح لوحة أو للفأرة يستخدم منخفض بيانات نقل بمعدل منفذ : المتسلسل المنفذ •

  . العادة
 الـذاكرة  تركيـب  يمكنـك  شقوق وهي ) : RAM slots ( العشوائية الذاكرة شقوق •

 تختلـف  وأيضـاً  ، بهـا  العشـوائية  الذاكرة قطع بتوصيل وذلك الحاسب في العشوائية
  . الشقوق نوع العشوائية رةالذاك نوع باختالف

 ) Expansion slots and Local bus (شقوق التوسعة والناقل المحلي  •
ھ ي بطاق ات الكترونی ة    :  التوس عة  بطاق ات (  للحاس ب  التوس عة  بطاق ات  إض افة  م ن  تمكنن ا  ش قوق  وھ ي 

مكانی ات  تضاف للوحة األم لتزید من إمكانی ات الحاس ب، وت وفر بطاق ات التوس عة إض افة العدی د م ن اإل        
 نظرنا وإذا ، الحاسب قدرات زیادة من یمكننا ما) مثل الصوت واإلتصال باالنترنیت والتوصیل بجھاز 

  . الناقل المحليو التوسعة بطاقات بین"  وصالت" عن عبارة أنھا فسنجد قلیًال متعمقة نظرة إلیھا

 :التوسعة شقوق من أنواع ثالث وھناك

• ISA  لـ اختصارا وذلك   " Industry Standard Architecture  "  
• PCI  لـ اختصارا وذلك "  Peripheral Component Interconnect "   
• AGP  لـ اختصارا ذلك و " Accelerated Ggraphic Port "   

 منھ ا  أسرع  PCI بینما واألقدم األبطأ ھي  ISA أن حیث ، األداء في األخرى عن اختالفات منھا ولكل
  .مرات 4 حتى  PCI من أسرع وھي فقط یدیوالف لبطاقة  AGP وتستعمل

 التوس عة  بطاق ات  م ن  ن وع  أي بوصل وذلك إمكانیاتھ زیادة من الحاسب تمكن التي ھي التوسعة وشقوق
 أردت إذا أي ، بھ  ا توص  ل الت  ي التوس  عة ش  قوق ن  وع نف س  م  ن التوس  عة بطاق  ات تك  ون أن والب  د ، بھ ا 

 وكم ا  ، وھك ذا   PCI ن وع  م ن  توس عة  بش ق  توص لھا  أن فیجب  PCI نوع من مثًال فیدیو بطاقة توصیل
 معدنی ة  قط ع  ھ ي  اإلب ر (  مختلف ة  أب ر  وع دد  أط وال  ذات تك ون  التوس عة  ش قوق  م ن  المختلفة األنواع أن

 بك ل  الخاص ة  اإلب ر  فإن التوسعة بطاقة تركیب وعند التوسعة وشقوق التوسعة بطاقة على توجد صغیرة
 ) . بینھما البیانات بنقل یسمح مما تتالمس التوسعة وشقوق البطاقة من

 بنق ل  تس مح  والت ي  األم اللوح ة  عل ى  المتوض عة  الدقیق ة  األس الك  م ن  كبی رة  مجموع ة :الناقل المحلـي  
 س رعة  النواق ل  م ن  ن وع  ولك ل  ، ال خ ... العش وائیة  ال ذاكرة  ، المع الج  مث ل  المختلفة األجزاء بین البیانات

  : ببعضھا یوصلھا التي األجھزة حسب ، قسمین إلى حليالم الناقل تقسیم ویمكننا، وإمكانیات معینة
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        العش  وائیة وال  ذاكرة المع  الج ب  ین البیان  ات ینق  ل ال  ذي وھ  و:  )System Bus ( النظ  ام ناق  ل .1
"RAM" .  

 اإلدخ ال  أجھ زة  وإل ى  م ن  ال ذاكرة  أو المع الج  ب ین  البیان ات  ینقل وھو:  واإلخراج اإلدخال ناقل .2
   . الخ...  التخزین وأقراص والمتوازیة التسلسلیة والنواقل توسعةال شقوق ومنھا واإلخراج

 لكل إن بل ، السرعة بنفس البیانات تنقل الناقل أجزاء كل لیس أن ھو المحلي الناقل عن آخر مھم شئ
  : بھ الخاصة السرعة نوع

 السرعة النوع

ISA  میجاھیرتز 8 بتردد بت 16 بنقل یسمح : بطئ  

EISA  میجاھیرتز 8 بتردد بت 32 نقلب یسمح : بطئ  

MCA 16 بت 32 أو 

VL-bus  32 بت 64 أو 

PCI  میجاھیرتز 33 إلى صفر من تردد بأي بت 32 أو 16 بنقل یسمح : أسرع  

USB  النواقل ھذه أحدث  

  سيتم تعريفها الحقاَ)  BIOS chip( البيوس رقاقة •
  ) CMOS battery(  سيموس بطارية وتسمى البيوس إعدادات حفظ طاريةب •
 سامحاً المرن القرص بمحرك المقبس هذا يوصل:  المرن القرص حركم توصيل مقبس •

  . وإليه منه البيانات بمرور
 يستعمل)  سابقاً المذكورة األخرى المنافذ جميع من أسرع(  سريع منفذ : IDE واجهة •

 األقراص ومحركات الصلبة األقراص عادة ، IDE واجهة مليستع جهاز أي لتوصيل
  .المدمجة

   أخرى أجزاء لنحدد أخرى أم للوحة ننظر دعنا اآلن

  

  

  

  

  

 اللوحـة  في )AGP   ) Accelerated Ggraphic Port المسرعة للرسومات منفذ هناك يكن لم
 كمـا  التوسـعة  شـقوق  بهيشا شكله وأصبح تماماً شكله تغير المعالج مقبس أن كما السابقة األم

 أن كمـا  ،)  مركزيـة  معالجـة  وحدتي تركيب تستطيع حيث(  واحد وليس اثنان منه أن تالحظ
 أن أود لـذا ..  األخرى األجزاء من العديد موضع وكذلك تغير العشوائية الذاكرة شقوق موضع
  :  يلي ما أقول

 AGPلوحة أم تحتوي منفذ ) :  15 – 2( شكل 
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 الشـركة  رغبـة  حسـب  على عليها األجزاء توزيع وطريقة شكلها يختلف األم اللوحة •
  . قليل بعد سيأتي كما معينة حدود ضمن طبعاً لها المصنعة

 مكانها مثالً التوسعة شقوق فإن ولهذا  المصنعين جميع بها يلتزم قياسية مواصفات هناك •
   األم اللوحات جميع في ثابت

 أنظر المثال سبيل على(  المختلفة المميزات في البعض بعضها عن األم اللوحات تختلف •
 مـن  الكثير وهناك)  الثانية عن األولى األم اللوحة في التوسعة شقوق عدد اختالف إلى

  . عنها نتحدث سوف التي األخرى المميزات

  : األم باللوحة الحاسب من األخرى األجزاء مختلف ارتباط يتم كيف
 وصف يلي وفيما عام بشكل الحاسب تركيبة على عامة فكرة يعطيك حيث جداً مهم السؤال هذا
  :لذلك امع

  . التوسعة شقوق في تركب التوسعة بطاقات جميع •
 أو  IDE قنوات على تركب الغالب في:  المدمجة األقراص محرك و الصلبة األقراص •

  .  SCSI نوع من توسعة بطاقات على
  . العام التسلسلي الناقل في أو  PS2 منفذ أو المتسلسل المنفذ في توصل:  الفأرة •
  .العام التسلسلي الناقل أو المتوازي ذالمنف في توصل:  الطابعة •
  . المرن القرص مقبس في يوصل:  المرن القرص •
  المعالج مقبس في طبعاً:  المعالج •

 بالشكل وظيفتها لنؤدي بآخر أو بشكل األم باللوحة ترتبط الحاسب أجزاء جميع أن نرى وهكذا
  .المطلوب

 )BIOS(األساسي واإلخراج اإلدخال نظام

 واإلخراج اإلدخال نظام"  ومعناه )Basic Input Output System( لعبارة اختصار ھو البیوس
  ؟ البیوس ھو فما" بیوس" وتنطق"  األساسي

  البیوس ھو ما
 وم ن  الحاس ب  تش غیل  ب دء  معلن ة  نغم ة  ص وت  تسمع ما عادة فإنك الحاسب تشغیل زر تضغط عندما

 فم ا ....  العم ل  ف ي  ون دوز  یب دأ  ثم الجھاز مواصفات وجدول الشاشة على المعلومات بعض تظھر ثم
  ؟ یحدث الذي

 power on self" ل ـ  اختص ار  وھ و  ) POST( ال ـ  یس مى  بم ا  یقوم الجھاز فإن الجھاز تشغیل عند
test" بفح ص  الحاسب یقوم حیث الحاسب، یفعلھ شئ أول وھي"  التشغیل عند الذاتي الفحص"  أي 

 مق  دار ت  رى أن تس  تطیع و) إل  خ..... الفی  دیو ةبطاق   ، العش  وائیة وال  ذاكرة المع  الج(  النظ  ام أج  زاء
 البی وس  ع ن  المعلوم ات  م ن  الكثی ر  رؤی ة  تس تطیع  كم ا  النقطة ھذه عند الجھاز في العشوائیة الذاكرة

  . إلخ...  وتاریخھ رقمھ مثل
 األخط اء  بع ض  فف ي  الخط أ  خط ورة  حس ب  یتص رف  فإن ھ  النقطة ھذه عند أخطاء أیة النظام وجد إذا

 إص الح  ی تم  حت ى  تحذیری ة  رس الة  وإظھ ار  العم ل  ع ن  الجھ از  إیق اف  ی تم  أو لھ ا  ینب ھ  بأن یكتفي فإنھ
 المس تخدم  ینب ھ  حت ى  )beep code( مع ین  بترتی ب  النغم ات  بع ض  إص دار  أیض اً  ویس تطیع  المشكلة

 المص  نعة الش  ركة وب  اختالف الخل  ل نوعی  ة ب  اختالف یختل  ف النغم  ات ترتی  ب إن ، الخل  ل لموض  ع
 - للبیوس المصنعة الشركة مواقع في  beep codes الـ عن أكثر معلومات معرفة تستطیع- للبیوس

  . البیوس لنظام القیادة یسلم ثم ومن
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 والمرنة الصلبة األقراص( لدیھ المتوفرة واإلخراج اإلدخال أجھزة جمیع بفحص البیوس نظام فیقوم
)  إلخ...  المفاتیح لوحة ، العام التسلسلي الناقل ، والمتسلسلة المتوازیة المنافذ ، المدمجة األقراص ،

 نظ ام  ع ن  بالبح ث  البی وس  یق وم  ذل ك  بع د  ث م . س یموس  رقاقة في المخزنة المعلومات بمساعدة وذلك
  . بالحاسب التحكم مھمة فیسلمھ)  إلخ... لینكس ، یونیكس ، دوس ، وندوز مثل(  تشغیل

 عمل ھ  فت رة  ط وال  الحاس ب  ف ي  اجواإلخ ر  اإلدخ ال  مھمات إلیھ تسند بل ھنا البیوس مھمة تنتھي وال
 ال البی  وس وب دون  واإلخ راج  اإلدخ  ال بعملی ات  یق وم  لك ي  التش  غیل نظ ام  م ع  جن  ب إل ى  جنب اً  ویعم ل 

  . إلخ.. یسترجعھا أن ال و البیانات یخزن أن وندوز یستطیع
 ق وم وی التش غیل  نظ ام  م ن  واإلخراج باإلدخال الخاصة األوامر یستقبل أن مھمتھ نظام ھو البیوس إذًا

 األم اللوح ة  ف ي  م دمج  برن امج  ولكن ھ  برن امج  ع ن  عب ارة  ھ و  البی وس  نظ ام  إن الحقیقة في ، بتنفیذھا
 وتح تفظ  محتویاتھ ا  تغیی ر  یمك ن  ال ذاك رة  وھ ي ) فق ط  للق راءة  قابل ة  رقاقة(  روم رقاقة على ومخزن

 تش غیل  عن د  تالی ة ال الم رة  ف ي  ج اھزاً  البیوس نظام لیكون الحاسب جھاز إطفاء تم لو حتى بمحتویاتھا
  :یلي فیما البیوس مھمة تلخیص ونستطیع.  الجھاز

   POST للجھاز األولي الفحص بعملیة القیام .1
  ). التشغیل نظام تشغیل بدء عملیة(  األقراص من اإلقالع بعملیة القیام .2
  . باسمھا سمیت التي الكبرى مھمتھ وھي BIOS األساسیة واإلخراج اإلدخال بعملیات القیام .3
 التي الزرقاء الشاشة(  البیوس إعدادات على للدخول الالزم البرنامج أیضًا لنظاما یحوي .4

  )  اإلقالع وقت  del زر على الضغط عند تظھر

 "phoenix" فونكس شركات أبرزھم المصنعین من العدید قبل من البیوس رقاقات تصنیع یتم
 أم لوحة أي إلى نظرت وإذا "american megatrends" شركة و " award أوورد" وشركة
  .لھا المصنعة الشركة اسم علیھا ومكتوب البیوس رقاقة علیھا تجد فسوف

  )CMOS chip( سیموس رقاقات
 ولكـي  المميزات المختلفة اتدمعال أنواع من كبير عدد يوجد أنه نعرف الحاسب عالم في

 - يعتبـر  هذاو حاسبك عن المعلومات بعض إعطائه من بد ال جميعاً معها التعامل للبيوس يمكن
 األداء وتحديدات الحاسب مكونات تحديد البيوس يستطيع ال حيث تخلف - نظري في األقل على

 القرص حجم مثل الجهاز في ةالمتوفر اتدمعال نوعية على تعرفه أن من بد وال ، تلقائياً األفضل
  . يدوياً إلخ.... المرنة األقراص ونوعيات الصلب
 اختصار وهي السيموس رقاقة تسمى خاصة رام رقاقة على ماتالمعلو هذه البيوس يخزن ولهذا
 مـن  نوع عن عبارة وهي "   Complementary Metal-Oxide Semi-Conductor"  لـ

 تـزود  لذا ، الكهربائي التيار عنها انقطع إذا تفقدها ولكنها البيانات بتخزين تقوم العشوائية الذاكرة
 ، الجهـاز  إطفاء أوقات في الذاكرة هذه محتويات على ظبالحفا تقوم صغيرة ببطارية الذاكرة هذه

 تخـزن . سـنوات  لعدة تعمل قد البطارية هذه أن بحيث الطاقة من القليل الرقاقات هذه وتستهلك
 وكذلك الصلبة المرنة األقراص ونوع حجم مثل الجهاز عن هامة معلومات السيموس رقاقة على

 أم المـرن  القـرص  من اإلقالع تريد هل:  مثل األخرى الخيارات بعض وكذلك والوقت التاريخ
 أن العـادي  للمستخدم البايتاتيمكن مئات حدود في حجمها ويكون إلخ.. أوالً الصلب القرص من
 علـى  بالضـغط  غالباً( البيوس إعدادات إلى بالدخول وذلك السيموس ذاكرة محتويات من يعدل
del  فتغييـر  حـذراً  كـن  ولكـن  هنـاك  ياءاألش من الكثير عمل يمكنك ،)  الجهاز إقالع عند 

 يمكن التي األشياء ببعض قائمة هذه ، العمل عن حاسبك يعطل قد بوظائفها إلمام دون اإلعدادات
  :البيوس إعداد برنامج يعدلها أن

   والتاريخ الوقت تغيير •
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   والصلبة المرنة األقراص وحجم عدد تعيين •
   VGA هو دائماً خيارك علاج - )  إلخ .... VGA , ega(  الفيديو بطاقة نوعية •
  )  الطاقة توفير خصائص(  الطاقة إعدادات •
 خالل من إال للجهاز الدخول أحد يستطيع ال حيث سر بكلمة الحاسب حماية(  السر كلمة •

 السيموس بطارية وإزالة الجهاز إطفاء عليك فيجب السر كلمة نسيت إذا ،) السر كلمة
  . السر كلمة فيها بما وسالسيم رقاقة من المعلومات جميع تزال حتى

 تذكر
 في الحاسب عمل بداية عند تسترجعه حتى البيوس نظام تخزن : البيوس رقاقة •

  . بمحتوياتها تحتفظ حتى لبطارية تحتاج وال القادمة المرة
 مثل البيوس يحتاجها التي المعلومات بتخزين تقوم "CMOS" سيموس رقاقة •

 .بمحتوياتها تحتفظ حتى لبطارية وتحتاج ، ذلك إلى وما الصلبة األقراص حجم

 
 ؟ البیوس بھا یتحكم التي األجھزة ھي ما

مكونات المادية بال التحكم برنامج أي أراد وإذا ، استثناء بال الحاسب أجهزة بجميع البيوس يتحكم
 ، البيوس طريق عن بذلك يقوم أن عليه فيجب )عتادتسمى المكونات المادية بعض االحيان بال(

 على للحصول مباشرة العتاد مع بالتحدث البرنامج يقوم أن الممكن فمن شرطاً يسل ذلك ولكن
 في المركب العتاد أنواع مع التعامل على قادراً يكون أن البيوس على ويجب . المميزات بعض

 الصلبة األقراص على تتعرف أن القديمة البيوس رقاقات بعض تستطيع ال قد فمثالً ، الحاسب
  .وهكذا المعالجات من معين نوع البيوس يدعم ال أن أو ، يثةالحد السعة كبيرة

 ؟ البیوس رقاقة استبدال یمكن ھل
 الجدید البیوس یكون أن البد ، حذرًا كن...  ولكن جدید بواحد القدیم البیوس استبدال یمكنك ، نعم

 عدة منذ .لجدیدا البیوس تركیب بعد الحاسب یعمل ال قد وإال تستعملھ الذي األم اللوحة لنوع مناسب
 لیتمكن وذلك البرمجة إلعادة القابل النوع من بیوس برقاقة مزودة تأتي األم اللوحات أصبحت سنوات

 صغیر خدمي برنامج بواسطة بل نفسھا الرقاقات تغییر دون من البیوس برنامج تغییر من المستخدم
 ذلك سبب وقد . " flash BIOS" البیوس رقاقات من النوعیة ھذه وتسمى اإلنترنت من تحمیلھ یمكن

 من بالكثیر ذلك وتسبب المیزة ھذه مستغًال البیوس نظام بتغییر یقوم الفیروسات من نوع ظھر أن
 البیوس بنظام الفیروس عبث أن بعد األجھزة من الكثیر تعطلت حیث العالم مستوى على المشاكل

  . اإلقالع على قادرة غیر وجعلھا
 : UC.P.  (CENTRAL PROCESSING UNIT( المركزية المعالجة وحدة ×

 
  : CPU المعالج ھو ما

 هذا" فتقول يحتويه الذي المعالج نوع إلى غالباً تلجأ فإنك ما حاسب نوع إلى اإلشارة تود عندما
  ؟ المعالج هو فما" يجاهيرتزج 3 لرابع ا بنتيوم هو الجهاز
 والمعالج ، الحسابية عملياتبال القيام على قادرة آله هو -  أسمه يوحي كما - الحاسب أن نعرف

 عبارة فالمعالج ، الحاسب في الحسابية بالعمليات يقوم الذي الجزء هو)المركزية المعالجة وحدة(
 من البيانات باستقبال لتقوم خاصة بطريقة األم باللوحة وموصلة مغلفة السليكون من شريحة عن

 تخزينها أو إلخراجها األخرى جزاءاأل إلى النتائج إرسال ثم ومعالجتها األخرى الحاسب أجزاء
 به يقوم الحاسب على عملك أثناء تفعله ما وكل ، الوحدة هذه بها تقوم الحسابية العمليات وجميع
  . آخر أو بشكل كلياً أو جزئياً المعالج
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 وكل"  الحاسب دماغ"  وهو البرنامج في الموجودة التعليمات يطبق بل يفهم وال يفكر ال والمعالج
  . مباشر غير أو مباشر بشكل المعالج بها يقوم الحاسب باستخدام بها تقوم التي العمليات

 السـرعة  فـي  تتطور المعالجات أن كما.  واحد معالج من أكثر يحوي أن حاسب لجهاز يمكنو
 ، المعـالج  وه التطور في سرعة الحاسب أجزاء أكثر يكون ربما ، الوقت مرور مع كبير بشكل
  . المعالجات أسواق في اليوم حضوراً األكثر هي رابعال بنتيوم معالجات تعتبر حالياً
 ، ) يجـاهيرتز ج 2 مـثالً (   المعالج سرعة هو غالباً عنه تسأل ما أول فإن حاسباً تشتري عندما
 يجاهيرتزجال إن ، الحسابية بالعمليات القيام في بسرعتها المختلفة المعالجات قدرات بذلك فتختلف
 مليـون  ألـف  2 يؤدي يجاهيرتزج 2 ومعالج الواحدة الثانية في دورة ونمليألف  يساوي الواحد
  . الثانية في دورة

  : یلي فیما آخر معالج و معالج بین الفرق ویبرز
 أداء یحدد ال المعالج ، البطيء المعالج من أسرع لكن و العمل بنفس یقوم السریع المعالج .1

 األخرى المكونات وعلى حاسبك إلیھ یصل أن یمكن أداء أقصى یحدد ولكنھ بمفرده حاسبك
   . سریع بكاملھ الحاسب یكون لكي أیضًا سریعة تكون أن الحاسب في

   . مستقر غیر حاسبك یجعل قد الجودة المنخفض المعالج إن : اإلعتمادیة .2
   . تشغیلھ من یتمكن ال األبطأ المعالج بینما معین برنامج یشغل قد السریع المعالج إن .3
 على بالتالي ویؤثر الحرارة مشاكل من یزید مما الطاقة من الكثیر تھلكتس المعالجات بعض .4

   . واالستقرار األداء
 تود الذي المعالج تدعم أن بد ال تختارھا التي األم اللوحة أن حیث : األم اللوحة اختیار .5

   . والعكس تركیبھ

ختلفت تومعالجاتھا  ال تحتكر شركة واحدة إنتاج معالجات الحاسبات الشخصیة بل ھناك عدة شركات
  " إنتل"أشھر وأقدم شركة في ھذا المجال ھي شركة . واالداءفي السرعة 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 المسئولة وهي ، اآللية للحاسبات المدبر والعقل المخ بمثابة الرئيسية الوحدة هذه تعتبر
 أو إرسال حيث من األخرى الوحدات في والتحكم والمنطقية الحسابية العمليات كافة إجراء عن

 ، االنسان فى العقل به يقوم الدورالذى بنفس الوحدة هذه تقوم .وإليها منها البيانات استقبال
 الحساب وحدة أن فنجد ، لآلخر المكمل دوره منها لكل المساعدة الوحدات من عدد من وتتكون
 عمليات عن مسئولة وهي:   ARINTMATIC AND LOGICAL UNIT  أو والمنطق
 بدورها مسئولة وهي ،  CONTROL UNIT أو التحكم وحدة ثم ، القرارات وإصدر الحساب

 الحساب وحدة عبر تنفيذها ثم Buses النواقل عبر اإلدخال وحدات من األوامر استالم عن
    اإلخراج وحداتثم الى  والمنطق

 
  
  

 Intelمعالج شركة   AMD شركة من "أثلون" معالج
 CPUأنواع من المعالجات ) : 16-2(شكل 
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 : BUSES النواقل
يامه بنقل األوامر تشبيه وظيفة النواقل بوظائف الجهاز العصبي لإلنسان من حيث ق يمكن

الناقل الواحد  ويتكون.   والبيانات من العقل البشري إلى األعضاء المختلفة والعكس والتعليمات
 MOTHERالدقيقة والممتدة فوق سطح اللوحة األم  المعدنيةمن مجموعة من األسالك 

BOARD . 
وفي صورة بيانات  الحاسب المختلفة ، مكوناتالنواقل بنقل النبضات الكهربائية بين  تقوم  

ومن ثم فالنواقل بمثابة ممر للبيانات بين وحدة المعالجة  ، CODED SIGNALSمشفرة 
والمكونات المختلفة للحاسب مثل وحدات اإلدخال واإلخراج  واألجهزة CPUالمركزية 
   والتخزين

 : المنقولة عبر النواقل النبضات أنواع 
وهذه  ، ADDRESSESت الحاسب كل وحدة من وحدا تعريفا تمثل كودية عناوين -1

  .موقع إلى موقع آخر  منالعناوين يتم استخدامها في توجيه البيانات 
هي التي يتم معالجتها بواسطة وحدة المعالجة  البياناتوهذه : المنقولة  البيانات شفرة -2

أو  16أو  8في خطوط مجتمعة على هيئة  بالتوازيإياباً يتم نقلها  ذهاباً  CPUالمركزية 
  .خطاً  32

 .وأولوية تنفيذ العمليات داخل الحاسب اآللي توقيتفي  تتحكم:  كودية إشارات -3
 نجد العضالت إلى ومنه العقل إلى اإلدخال وحدات من اإلشارات ناقل بدور األعصاب تقوم كما
 والبيانات لإلشارات بنواقل ترتبط جميعاً اإلخراج أو اإلدخال وحدات سواء حاسبال وحدات أن
  : أنواع ثالثة  لنواقلا وهذه ،

   DATA BUS البيانات نقل في يستخدم:  األول النوع
   ADDRESS BUS التخزين أماكن عناوين نقل في يستخدم:  الثاني النوع

  CONTROL BUS الحاسب أجزاء بين التحكم إشارات نقل في يستخدم:  الثالث النوع 
  . للكهرباء موصلة أسالك عبر ةكهربائي إشارات صورة في تنتقل البيانات أو اإلشارت إن

 عنوان له يكون بيان منه يؤخذ أو بيان إليه يرسل أن يمكن حاسبال في مكان كل فإن كذلك
 فالشاشةُ ؛ العنوان هذه بواسطة المكان مع والتخاطب تحديده المركزية المعالجة وحدة تستطيع

  .وهكذا ، مختلف عنوان لها والطابعة ADDRESS عنوان لها

  للمعالجات التحتية البنية
 ومما ؟ الترانزسترات هذه عمل هو فما ، الترانزسترات من جداً كبير عدد من المعالجات تتألف
  ؟ يتكون

 راجع( Bytes وبایتات Bits بتات شكل على البیانات مع التعامل على عملھ مبدأ یقوم المعالج إن
 واحدات شكل على البتات لغة إال یفھم ال فالمعالج ،") البت والبایت ومساحة التخزین" موضوع
 بالنسبة أما... أو... أو رسالة أو صورة المطاف نھایة في لك تعني قد البتات فإن لك بالنسبة ، وأصفار

  . ھكذا ویخزنھا ینقلھا شحنة أنھ على معھ ویتعامل شحنة یعتبره بت كل.. وأصفار واحدات فھي للمعالج
 بالعملیات یقوم إما أنھ نجد المعالج یعملھ لما ونظرنا المعالج لداخ في متعمقة نظرة نظرنا وإذا

 األحوال كل وفي ، األعداد بین كالمقارنة المنطقیة بالعملیات یقوم أو إلخ.. والطرح كالجمع الحسابیة
 ، األساس ھذا على العمل دفة ویقود الصحیحة القرارات -  التعلیمات بمساعدة -  یتخذ أن المعالج على

  ؟ القرارات الحاسب خذیت فكیف
 إن بل القرارت باتخاذ یقوم أن یستطیع واحد ترنزستر أن تحسب وال ، الترانزسترات عمل ھو ھذا إن

 من معینة بنوعیة منھا مجموعة كل لتقوم المعالج داخل مجموعات شكل في موزعة الترانزسترات ھذه
 حالة في القرارات التخاذ أخرى و األرقام بین للمقارنة مخصصة المجموعات أحد فمثًال ، األعمال

 ، وظیفتھا على یؤثر مما الترانزسترات تجمع وطریقة عدد تختلف مجموعة كل وفي ، وھكذا معینة
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 الذي العمل بكل یقوم أن ومنظم مدروس بشكل المختلفة المجموعات ھذه باستخدام الحاسب ویستطیع
  . منھ یطلب

 بحسب المنطقیة البوابات وتختلف" منطقیة ابةبو" تسمى المجموعات ھذه من" مجموعة" كل إن
  .تحتویھا التي الترانزسترات وعدد تؤدیھا التي الوظیفة
" المجموعات" ،إن المطلوب بالشكل ببعضھا وربطھا المجموعات ھذه وضع إال ماھو المعالج وتصنیع

 IC    )Integrated    أو " سي آي الـ"  نسمیھ ما تصبح معینة وظیفة ألداء منھا كبیر عدد تجمع إذا
Circuits (الـ من مجموعة إال ھو ما والمعالج IC  معقد بشكل البعض بعضھا مع مترابطة .  

 یختلف بمقدار خاللھا من الكھربائي التیار بمرور تسمح جدًا صغیر وحدة ھو ذاتھ بحد والترانزستور
 آخر، كھربائي تیار شدة حسب كھربائي تیار بشدة بالتحكم تسمح أنھا أي لھا الداخل التیار باختالف

 لتكوین تنظیمھا یمكننا) الترانزستور( الصغیرة الوحدة ھذه وباستخدام ، الكھربائي كالمفتاح فھي
 یمكننا وبذلك ، داخلھا الترانزسترات ھذه وتنسیق ترتیب باختالف تختلف معینة وظیفة ذات وحدات

 تتكون التي الترانزسترات عدد زاد وكلما ، )IC الـ أو المجموعات( الوحدات من نھائیة ال أنواع تكوین
  . تعقیدًا أكثر وظائف تأدیة بإمكانھا كان كلما  IC الـ منھا

 أیة تأدیة یمكنھ بحیث للبرمجة قابل المعالج أن وھو عادي  IC وبین المعالج بین جدًا مھم فرق ھناك
 إن.  معین جھاز في معین للعم مخصص ھو بل ذلك یمكنھ ال العادي IC الـ بینما منھ تطلب وظیفة

 ویعتمد ، التعلیمات تسمى صغیرة أقسام إلى بھ یقوم عمل أي یقسم ألنھ ذلك فعل على قادر المعالج
 IC الـ بینما المطلوب العمل ینجز حتى تعلیمھ كل ینفذ وكیف متى لھ لیقول البرنامج على المعالج
  . تركیبھا بحكم منھا لوبالمط العمل تؤدي تركیبتھ ولكن برنامج یتطلب ال العادي

  : للمعالج الرئيسية المكونات
  :التالیة الرئیسیة األجزاء من المعالج یتكون
   واإلخراج اإلدخال وحدة .1
   . التحكم وحدة .2
   الصحیحة األعداد وحدة -ب و العائمة الفاصلة وحدة - أ لـ وتتقسم:  والمنطق الحساب وحدة .3

 ). Registers(  المسجالت -ج
   . بئیةالمخ الذاكرة .4

  :) Bus Interface Unit(   واإلخراج اإلدخال وحدة .1
تقوم هذه  تقوم بتنظيم عمل المعالج و هي وحدة تتيح للمعالج تمييز الجهاز الذي تتصل به و

و الخارجة منه وتقوم  الوحدة بإعطاء التعليمات للمعالج ليقوم بمعالجة المعلومات الداخلة للمعالج
 تحدد موقعا في ذاكرة الرام بعـنونــة مهام المعالج حيث )( Input / Output  I /O الـوحدة 

  )RAM ( من الموقع ليقوم المعالج بعدها بمعالجة المعلومات الموجودة . 
 يقوم الذي الجزء وهي ، المعالج ومن إلى المعلومات بتسيير واإلخراج اإلدخال وحدة تتحكم
 في خاص شئ أي يوجد ال ، البيانات تسيير في العشوائية الذاكرة مع والتنسيق البيانات بطلب
 التي واإلخراج اإلدخال بوحدة مزود معالج كل ألن المعالج أداء في تأثير لها وليس الوحدة هذه

 المعالجة وحدة من يتجزأ ال جزء هي بل الوحدة هذه تعديل أو ترقية بإمكانك وليس تناسبه
 على احتوائها هي مهمة واإلخراج اإلدخالة وحد تجعل التي األسباب أحد إن . نفسها المركزية
  . المخبئية الذاكرة

  : ) Control Unit(   التحكم وحدة .2
 أجزاء مختلف بين وتنسق المعالج داخل البيانات بمسيرة تتحكم التي الوحدة هي التحكم وحدة
 لذا ، التنسيق في أخطاء وجود عدم من التأكد مسؤولية وتتولى المطلوب بالعمل للقيام المعالج

، ) Microprocessor( أو تعتبر قلب وحدة المعالجة المركزية .  للمعالج المدبر العقل يهف
تقوم بالتنسيق بين وحدات الحاسب بموجب أشارات كودية لتحديد أولوية تنفيذ األمر من قبل كل 
قاً وحدة من وحدات الحاسب، كما تقوم بضبط كافة العمليات لغرض تنفيذ البرنامج المخزون مسب
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الذاكرة   ناقل  المعالج

 المخبئیة
الذاكرة   النظام

  العشوائیة

 من يتجزأ ال جزء هي بل الوحدة هذه تعديل أو ترقية بإمكانك ليس وأيضاً .في وحدة الذاكرة
 البرامج تنفيذ لتسريع المتطورة الوسائل بتنفيذ أيضاً الوحدة هذه وتقوم.  المركزية المعالجة وحدة
 1600 تردده لجمعا لديك كان فإذا ، المعالج بتردد الوحدة هذه تتحكم.  وغيرها التفرع توقع مثل

  . ميجاهيرتز 1600 تردد على تعمل فيه التحكم وحدة أن معناه هذا فإن مثالً ميجاهيرتز
  :وظائف وحدة السيطرة 

  .بموجب أشارات خاصة تقوم هذه الوحدة بالتحكم في إدخال البيانات  §
 .تقوم بجلب األمر التالي في التنفيذ من الذاكرة وإعادة تخزينه في مسجل األمر §
إشارات الى وحدة الحساب والمنطق وكذلك الى وحدة الذاكرة من أجل البدء في  إصدار §

 .تنفيذ األمر واعادة النتائج الى الذاكرة تمهيداً الخراجها
 .تحديد األمر التالي في التنفيذ §

  .يتم تكرار هذه العمليات حتى ينتهي البرنامج §

تظم بعضها لتكوين مسجالت تتكون وحدة السيطرة من مجموعة من الدوائر األلكترونية ين
Resgisters  ذات مهام خاصة أهمها:  

یس تخدم ف ي تخ زین األم ر أو     )  :  Instruction Register( مسجل األمر الحالي  .أ 
 .التعلیمة التي یجري تنفیذھا بعد جلبھا من وحدة الذاكرة

یحت  وي عل  ى عن  وان ) :  Instruction Address Register( مس  جل األمل  ر الت  الي  .ب 
 .ر التالي في التنفیذ ویسمى ھذا المسجل بعداد البرنامجاألم

یحت وي عل ى عن وان    ) :  Current Address Register( مسجل عنوان األمر الحالي  .ج 
 .األمر الذي یجري تنفیذه فعلیًا

 : Arithemtic and Logical UNIT المنطقوالحساب  وحدة .3
  :وحدة مسؤولة عن انجاز 

q  األس ( لطرح والضرب والقسمة والرفع الجمع وا: العمليات الحسابية.( 
q  أصغر من، أكبر من، يساوي: عمليات المقارنة. 
q  تستخدم األدوات : العمليات المنطقيةAND, OR, NOT  . 

أي هي الوحدة التي تقوم فعلياً بعملية معالجة البيانات وتشغيلها حيث تتناقل البيانـات بينهـا   
،  Control Unitمر وتوجيهات وحدة السيطرة وبين وحدة الذاكرة لعدة مرات بموجب أوا

 Memory Unitتخزن النتائج فـي وحـدة الـذاكرة     Processingوعند انتهاء المعالجة 
  . Output Unitومنها الى وحدة اإلخراج 

  :تتركب هذه الوحدة من 
 .مجموعة من الدوائر األلكترونیة المنطقیة .ب 
ا تستخدم الستیعاب البیانات عبارة عن خالی:  Registersمجموعة من المسجالت  .ج 

 .التي یجري معالجتھا واستیعاب النتائج الوسیطة أثناء عملیة المعالجة
  
  ): Cashe Memory(  المخبئية الذاكرة-4

 وتوضع وأصغر منها أسرع أنها إال العشوائية الذاكرة تشبه صغيرة ذاكرة هي المخبئية الذاكرة
 المعالج بين النظام ناقل على

  ).الشكل أنظر( لعشوائيةا والذاكرة
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 الذاكرة وإلى من والتعليمات البيانات وكتابة بقراءة األخير هذا يقوم المعالج عمل أثناء في
 التعامل و للمعالج بالنسبة بطيئة تعتبر العشوائية الذاكرة أن المشكلة،  متكرره بصفة العشوائية

 الصغيرة الذاكرة هذه وضع إلى اسبالح مصممو لجأ األداء فلتحسين. األداء يبطئ مباشرة معها
 أكثر المعلومات نفس يطلب المعالج أن مستغلين العشوائية والذاكرة المعالج بين السريعة ولكن
 المعالج من طلباً األكثر المعالومات بتخزين المخبئية الذاكرة فتقوم متقاربة أوقات في مرة من
 تعليمات أو بيانات جلب المعالج يريد ماعند.طلبها حين بسرعة المعالج متناول في يجعلها مما
 التي المعلومات إيجاد في المعالج فشل(  يجدها لم فإن  L1 ذاكرة في أوالً عنها يبحث فإنه

 الذاكرة من عليها الحصول في نجاحه أما ، "cache miss" يسمى العشوائية الذاكرة من يريدها
 إن. العشوائية الذاكرة من جلبها يجدها لم فإن L2 في عنها بحثي" ) cache hit" يسمى المخبئية
 كال هنا ونستعرض المعالج أداء على كبير تأثير ولها جداً مهم شئ وسرعتها الذاكرة هذه حجم

  . العاملين

  : المخبئية الذاكرة حجم
 أما اإلطالق على مخبئية ذاكرة بدون 386 معالجات كانت
 واحدة ةمخبئي ذاكرة من أكثر فهناك األحدث المعالجات في
  : الذاكرة من مستوى منهما كل يسمى و

   . األول المستوى ذاكرة •
   . الثاني المستوى ذاكرة •
 على وتوجد ، أيضاً الثالث المستوى من ذاكرة AMD شركة معالجات بعض في يوجد •

  .األم اللوحة

   
ذاكرة المستوى 

 ذاكرة المستوى ذاكرة المستوى الثاني األول
 الثالث

 L1 L2 L3 رمزها
  على اللوحة األم داخل المعالج أو على اللوحة األم داخل المعالج موقعها
 األبطأ وسط أسرع الجميع سرعتها
 كبيرة وسط صغيرة حجمها

المعالجات التي 
 الذاكرة تحتوي هذه

جميع معالجات 
الجيل الرابع وما 

  بعده

معالجات الجيل الخامس وما بعده 
 األصلية ماعدا معالجات سيليرون

 AMD معالجات
 فقط الحديثة

 ذاكرة ألن راجع وهذا الثاني المستوى ذاكرة من أقل كميتها األول المستوى ذاكرة أن وتالحظ
 يطلبها التي البيانات المعالج تعطي أنها حيث جداً سريعة ألنها جداً الثمن غالية األول المستوى
  . تأخير بدون تقريباً
 المخبئية الذاكرة كانت وكلما ، مستوى كل من تختلف كمية المعالجات من نوع كل في ويوجد
 وتسهل االنتظار حالة في يدخل ال المعالج جعل من بذلك تتمكن ألنها أفضل ذلك كان كلما أكبر
  .ممكن وقت بأسرع يريدها الذي البيانات على الحصول له
 المخبئية اكرةالذ تنقسم المعالجات بعض في ، وتعليمات بيانات يستقبل المعالج أن تعرف كما

 األخرى المعالجات بعض في أما للتعليمات األخرى وتتخصص للبيانات تتخصص واحدة لقسمين

 المخبئية الذاكرة وفيه الثالث بنتيوم المعالج
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 حقيقي فرق يوجد ال ، الوقت نفس في لكليهما المخبئية الذاكرة تستخدم بل التقسيم هذا يوجد فال
  . لألداء بالنسبة الطريقتين هاتين بين

  : المخبئية الذاكرة سرعة
 كلما أسرع تردد على تعمل كانت وكلما عليه تعمل تردد لها أخرى ذاكرة كأي خبئيةالم والذاكرة

  : موقعها على يعتمد وترددها ، أفضل كان
 غالباً(  الناقل سرعة نفس هو ترددها يكون النظام ناقل على المخبئية الذاكرة تكون عندما •

  )  ميجاهيرتز 100 أو 66
 بنصف عادة تعمل)  السادس الجيل معالجات( لجالمعا داخل الموضوعة المخبئية الذاكرة •

 المعالج سرعة بنفس أو)  أقل أو ميجاهيرتز 333 بتردد المعالجات(  المعالج سرعة
  )  برو وبنتيوم زيون و سيليرون معالجات(

 األم اللوحة على الثاني المستوى من مخبئية ذاكرة لها جميعها الخامس الجيل معالجات •
   عموماً ميجاهيرتز 66 عن يزيد ال وترددها

  :وبتطبيق ما سبق نستطيع أن نعرف سرعة الذاكرة المخبئية لكل معالج وهذه أمثلة 
 فتكون ميجاهيرتز 66 هي النظام ناقل سرعة:  ميجاهيرتز 200 بسرعة بنتيوم معالج •

   .ميجاهيرتز 66 هي األم اللوحة على الموجودة المخبئية الذاكرة سرعة
 الذاكرة أن إال ميجاهيرتز 66 فيه النظام ناقل سرعة ميجاهيرتز 333 الثاني بنتيوم معالج •

 2 تقسيم 333 تساوي المخبئية الذاكرة سرعة فتكون المعالج داخل موجودة فيه المخبئية
   . ميجاهيرتز 166.5= 

   . ميجاهيرتز 500 بسرعة مخبئية ذاكرة له ميجاهيرتز 500 زيون الثالث بنتيوم معالج •
 في فتبرز الثانية أما السرعة هي األولى:  فائدتين له المعالج داخل خبئيةالم الذاكرة وضع إن

 الخاصة العشوائية الذاكرة له معالج كل ألن األم اللوحة على واحد معالج من أكثر تركيب حالة
  . المخبئية الذاكرة على المعالجات تتزاحم وال به

 :  Storage Unit ( Memor( y) الذاكرة ( وحدة الخزن الداخلية  ×

  

 
الب رامج،  ( تق وم بخ زن المعلوم ات     Integrated Circuits  تتكون من عدد من الخاليـا 

حی ث تترت ب المعلوم ات    ) األیعازات، البیان ات الالزم ة لتنفی ذ الب رامج والبیان ات الناتج ة م ن التنفی ذ         
 Addressشكل یسھل الرجوع الیھا وبس رعة عالی ة م ن قب ل وح دة الس یطرة وذل ك بوض ع عن وان          ب

 Containesلذا لك ل خلی ة محتوی ات    . لكل خلیة تحتوي على معلومات تم إدخالھا من وحدة اإلدخال
  ).سیتم تعریفھ الحقًا ( خاص بھا مكتوب بأسلوب النظام السداسي عشر  Addressوعنوان 

 Binary(تم فی  ھ خ  زن المعلوم  ات ف  ي الخلی  ة ھ  و أس  لوب النظ  ام الثن  ائي   أفض  ل أس  لوب ی  
System ( الذي یمكن تمثیلھ بـ )( وجود إش ارة كھربائی ة   )  1( حیث یعبر )  1و  0ON  (  و یعب ر

 Memoryأنواع مختلفة من الذاكرة ) :  17 - 2( شكل 
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أو تخ تص ال ى    ITinary digBبـ  1أو   0ویسمى )  OFF( عن عدم وجود إشارة كھربائیة )  0( 
 )BIT  (2، وال  ذي أساس  ھ   1و   0ثن  ائي یتك  ون م  ن رقم  ین فق  ط ھم  ا     أي أن النظ  ام ال  ) یع  َرف

یتم التعبیر ع ن ك ل مجموع ة أرق ام ثنائی ة تتك ون م ن        ).  عدد أرقام النظام العددي :  Baseاألساس 
8bit  بتعبیرByte         م ن  )   256= 28حی ث   ( حال ة   28والذي یمك ن م ن خ الل ھ ذا التعبی ر إعط اء

  .بیر عن كافة أنواع الحروف واألشارات والعالمات والرموزللتع 1و  0إختالف مواقع 
  

   1 0 0 0 0 0 1 0بالنظام الثنائي ھو  Aمثًال حرف 
 0 1 0 0 0 0 1 0بالنظام الثنائي ھو    Bوالحرف 
     1 1 0 0 0 0 1 0بالنظام الثنائي ھو   Cوالحرف 

  وھكذا....... 
)  LOCATIONأو موقـع   WORDوالتي تسمى كلمة ( يعبر عن سعة الخلية الواحدة 

فوحدة القياس المستخدمة حاليـاَ فـي الحاسـبات    . بعدد األرقام الثانائية التي يمكن أن تستوعبها
بسـعة  ...  IBM  ،NCRمثل حاسبة )  AT  )Advance Technologyالميكروية من نوع 

، بينمـا  ) bytes 8تعـادل  (  bits 64والحاسبات المتقدمـة  )  bytes 4تعادل (  bits 32خلية 
مثـل  ( للحاسبات المنزلية )  8bits  )1 byteكانت الحاسبات القديمة تستخدم سعة الخلية قياس 

للحاسبات الشخصية من نـوع  )  2 bytes(  bits 16، وقياس )و حاسبة الوركاء  NECحاسبة 
XT  )eXtended Technology .(  

ي يمكن أن تستوعبها، تقاس السعة الت) أو عدد الخاليا ( تقاس سعة الذاكرة بعدد الكلمات 
بأسـلوب النظـام    -يعرف الكيلـو  (  Kilo Byte  =KBبوحدة كيلو كلمة أو بوحدة كيلوبايت 

، بمـا أن  )  103=  1000بما يعـادل   –الذي أساسه رقم عشرة  Decimal Systemالعشري 
والـذي  (  Binary Systemاألسلوب المستخدم في داخل وحدات الحاسب هو النظـام الثنـائي   

وهو أقرب رقم الـى الـرقم   )  1024=  210فالكيلو يعادل  – 1و  0أي رقمان فقط  – 2أساسه 
الحاسبات الحديثة تقاس سعة الذاكرة فيها بوحدة الميكابايـت والتـي   . الذي يعرف بالكيلو 1000

، أما في النظام الثنـائي للحاسـب   ) 1000000=1000*1000( تعادل مليون بالنظام العشري 
  ) 1048576 =1024*1024( تعادل  Mb = Mega Byteحدة الميكابايت فو

  :أقسام الذاكرة 

 : Read Only Memory ( ROM ) ذاكرة القراءة فقط .أ 

تدعى الذاكرة الراكدة أو الذاكرة الدائمة وهي ذاكرة مخصصة للقراءة من قبل المعالج 
دم الحاسب قادراً دون أن يكون مستخ) وحدة السيطرة (  Microprocessorالميكروي 

هذه الذاكرة تحتوي على البرامج التعريفية . على تغير محتوياتها أو اإلضافة عليها أو إلغائها
لوحدات الحاسب الداخلية و أجهزة أإلدخال وأجهزة اإلخراج وتحتوي على الروتينات 

، كافة هذه البرامج والتعريفات يحتاجها المعالج المركزي )برامج التشغيل (
Microprocessor  في بدایة التشغیل وأثناء مرحلة المعالجةProcessing  ومرحلة إخراج

  :من أمثلة ھذه البرامج . النتائج
 ). Start-up routine( روتينات بدء تشغيل جهاز الحاسب  •
 ). Input / Output routine(  برامج اإلدخال واإلخراج •
والذي يحول كلمات اللغة  اللغة الرئيسية للجهاز Interperater) مفسر ( مترجم  •

) والمتمثلة باألوامر التي ندخلها للحاسب عن طريق وحدة االدخال ( التي نفهمها 
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والتي  1 و 0والتى تتعامل مع الـ ) لمعالجتها ( الى اللغة التي يفهمها الحاسب 
ويقوم المترجم بعكس التحويل في حالة .  Machine Languageتسمى بلغة اآلله 

 .ج لكي يفهم مستخدم الحاسب معنى المعلومات الناتجةإظهار النتائ

هذه الوحدة ال تفقد محتوياتها عند فصل أو انقطاع التيار الكهربائي فالتصميم االلكتروني 
  .الذي یتیح التخزین الدائمي Magnatic Coresلبناءها يعتمد على الحلقات الممغنظة 

 : AM )Random Access Memory ( Rذاكرة الوصول العشوائي  .ب 

تدعى بالذاكرة الحية أو الذاكرة الرئيسية، عند تنفيذ أي برنامج والذي يتم بأخذ نسخة منه من 
سـيتم تعريـف تلـك     –مثل القرص الصلب أو المرن أو المـدمج  ( وحدات الخزن الدائم 

فـي هـذه الـذاكرة    ) والمتمثل بااليعازات والبيانات ( ثم تخزين البرنامج ) األقراص الحقاً 
الـى أن تـتم معالجـة تلـك     ) المعالج المركـزي (ب توجيهات أوامر وحدة السيطرة بموج

من الوصول الـى تلـك المعلومـات    ) وحدة السيطرة ( المعلومات من خالل تمكن المعالج 
أي ليس باالسلوب التسلسلي كما في شريط المسـجل  ( بصورة عشوائية أي بصورة مباشرة 

كلمة واحدة الى ) محتويات ( لغرض نقل معلومات وذلك من خالل عنوان الخلية ) الصوتي 
ويعتبر هذا التخزين مؤقت، ينتهي بانتهـاء العالجـة أو   . وحدة الحساب والمنطق أو بالعكس

تقنية بناء خاليا هذه الذاكرة تمثلها دائرة . عند فصل أو أنقطاع التيار الكهربائي عن الحاسب
كهربائي ومصممة على رقاقة من السـيلكون  الكترونية خاصة تعتمد في عملها على التيار ال

Silicon Chip       والس  یلیكون م  ن أش  باه الموص  الت حی  ث تس  توعب ك  ل رقاق  ة آالف ال  دوائر
   .االلكترونیة

  ما هو الحجم المناسب للذاكرة؟
 ما يتردد مثل هذا السؤال على أألسنة المستخدمين ، والمحالت تتعامـل بوجهـات نظـر    كثيرا

مدى حاجتـك   تقدونه مناسبا أو غير مناسب للمستخدم ، والجدول التالي يبينالبائعين فيها وما يع
   :للذاكرة

 الحد نوعيات البرامج
 األدنى

 الحد
 األعلى

في جودة الرسومات  معالجة النصوص والجداول واأللعاب المتوسطة
 128 64 واإلنترنت والعروض

واأللعاب Adobe المتقدمة مثل وبرامج الرسومات الفنية   قواعد البيانات
 256 128 عالية الجودة

 و AutoCad الهندسي مثل إنتاج عروض الفيديو الموسعة وبرامج الرسم
MiniCad 256 512 

كان لديك ذاكرة تقل عن الحد األدنى ولكن ستعاني من  وهذا ال يعني أن البرامج لن تعمل إذا
  .تاألرقام السابقة مقدرة بالميجابيا ضياع الوقت في االنتظار ،

  : RAMأنواع من ذاكرة 
وسرعاتها وكذلك  تقنياتها ضوء األنواع المختلفة من الذاكرة واختالف في

الذاكرة  بتمييز احتياجها من الطاقة، فقد بات من الضروري إيجاد سبل تسمح
 .تدعمها بالشكل وذلك لكي ال يتم تركيب نوع من الذاكرة على لوحة أم ال
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التي تكون بين الذاكرة واللوحة األم ، هنا  الوصالت ول هو بعدداأل. التمييز يتم بسبيلين هذا
الذاكرة وهو الجزء الذي يدخل بداخل الشق  لوحة الوصالت تكون بالجانب السفلي من

  .األم المخصص للذاكرة على اللوحة
يحدد كذلك حجـم المعلومـة    )باإلبر يرمز لها غالبا(لتمييز الشكل، فان عدد الوصالت  باإلضافة

زاد عدد اإلبر زاد معها حجم المعلومة التي  كلما أي انه. ي يمكن نقلها من الذاكرة إلى المعالجالت
  .من الذاكرة تحتوى على عدد اكثر من اإلبر األحدث ولذا فان األنواع. يمكن نقلها
والموجود بين الوصـالت أو بإضـافة   ) السن(ز الثانية المستخدمة هي بتغيير موقع الح الطريقة
   .ن حز واحد وبمواقع مختلفةاكثر م
من األمام (أو على جنبي اللوحة  اللوحة الذاكرة يمكن تركيبها على جانب واحد من شرائح
اختصار  وهىSIMM تسمى فإنها إذا كانت الشرائح على جنب واحد). والخلف
أما إذا كانت الشرائح على جانبي  .Single Inline Memory Module لجملة

 هو واختصارها Dual Inline Memory Module تسمى هالوحة الذاكرة فإن
DIMM.  

   :   DDR SDRAMذاكرة
للذاكرة من هذا النوع هو بعدد اإلبر  الخارجي التمييز

حز واحد  بوجود كما تتميز. إبرة 184الموجودة وهى 
الذاكرة تكون بعرض  هذه .بثلث المسافة بين اإلبر

ذاكرة هي ال. تقريبا بوصة 1بوصة وبارتفاع  5.375
  .الذاكرة من أمام وخلف لوحة الدوائر المطبوعة شرائح يعنى وجود مما  DIMM  من نوع

  :  SDRAM ذاكرة 
 من DDR الخارجي لهذه الذاكرة مشابه لذاكرة الشكل

 الفرق يكون بعدد اإلبر والتي. ناحية العرض واالرتفاع
أحدهما  واحد إبرة ووجود حزين بدل 168عددها  يبلغ

   . SIMM أو DIMM هذه الذاكرة تأتى بشكل. اإلبر من ف تماما واألخر بأول ربعبالمنتص

  :  EDO DRAM ذاكرة
 معالجات الذاكرة كانت تستخدم مع الجيل األخير من هذه

Intel 485 األول من معالجات والجيل 
Pentium.1 واالرتفاع بوصة 4.25الذاكرة هو  عرض 
هذه . المنتصف في إبرة وتحتوى على حز واحد 72ها هو عدد اإلبر الموجودة علي. بوصة تقريبا

  .فقط SIMM الذاكرة تأتى بشكل

   :  FPM DRAM ذاكرة
 الذاكرة انقرضت تقريبا من الوجود حالها حال هذه

التي كانت تستخدم عليها وهى المعتمدة على  األجهزة
ة واالرتفاع بوص 3.5هذه الذاكرة كان  عرض 486والجيل األول من  Intel 386 معالجات

اإلبر  عدد .تحتوى على أي حز وال  SIMM  الذاكرة تكون بشكل .البوصة يعادل ثالث أرباع
 .إبرة 30الموجودة على الذاكرة يبلغ 
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 ؟ ROMو  RAMما هو الفرق بين 
هي عبارة عن ذاكرة تخزن ) تسمى ذاكرة القراءة فقط( ROMإن الفرق كبير وشاسع ، الذاكرة 

مصنعها و ال يمكن لمستخدم الحاسب أن يغيره بعد ذلـك بـل يكتفـي بقـراءة     فيها البيانات في 
بينما الرام ) Read Only Memory(محتويات هذه الذاكرة ، لذا فهي تسمى ذاكرة القراءة فقط 

  ).أو ذاكرة الوصول العشوائية( تسمى ذاكرة القراءة والكتابة 
  :ولكل نوع منها استخدام خاص به 

ل العشوائي كذاكرة رئيسية للمعالج لكي يحفظ فيها البيانات تستخدم ذاكرة الوصو •
وافي ، بينما طبعاً الروم كذاكرة للقراءة فقط قد يتبادر  والبرامج التي يعمل عليها اآلن

لذهنك أنه ال يمكن الكتابة عليها ولكن ذلك ليس صحيح تماماً ، سيتضح لك ذلك عند 
  . مناقشة أنواع الروم 

 RAM ROM  الفعالية  
 عليها الكتابة يمكن

 ال نعم المستخدم بواسطة

 منها القراءة يمكن
 نعم نعم المستخدم بواسطة

 أبطأ أسرع السرعة

 االستعماالت الشائعة
للبيانات ) وسريع(مخزن مؤقت 

أو يتوقع  التي يتعامل معها المعالج
 أن يتعامل معها قريباً

  تخزين برنامج البيوس للوحة األم

تعرض البيانات 
 للتلف

تمحى البيانات بمجرد إطفاء 
 الحاسب

تبقى البيانات في الرقاقة لفترة طويلة 
وال يمكن ) نهائية تقريباً ال(جداً 

 األحيان تغييرها في أغلب

  :لماذا نحتاج الروم 
  :لماذا نحتاج أن نستعمل الروم بدالً من الرام أو أقراص التخزين مثالً ؟ هناك عدة أسباب لذلك 

مخزنة في الروم دائمة وليست معرضة للتلف بـأي شـكل بعكـس األشـكال     البيانات ال •
  . األخرى من التخزين 

مـثالً ال  ( البيانات المخزنة في الروم ال يمكن تغييرها بالصدفة أو عن طريق فيـروس   •
   ).  CD-ROMيمكن لفيروس محو المعلومات الموجودة على قرص 

رقاقة البيـوس  ( حاسب في جميع األوقات المعلومات المخزنة في الروم تتوفر ألجهزة ال •
  ) مثال جيد 

ألن هذه الذاكرة ال يكتب عليها إال نادراً ، فمثالً ذاكرة البيوس يـتم  " ذاكرة القراءة فقط " سميت
القراءة منها كلما استخدمت الحاسب ولكن ال يتم الكتابة عليها إال مرة أو مرتين طوال عمر 

  .الحاسب 
 
 : Devices Output وحدات أإلخراج .3

 CPUوحدة السيطرة في وحـدة  (  حاسبوهي الوحدات التي يتم من خاللها اخراج النتائج من ال
) Monitor(الشاشة مثل، الى المستخدم) الى الخارج  RAMتقوم بنقل التنائج من وحدة الذاكرة 

  ...، ) Printer( ، والطابعة 
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 :  Monitor) المرقاب(الشاشة  .أ 
 Monitorوالشائع تسمى  Display Deviceجھاز العرض أو  Screenتسمى الشاشة 

 الشاشة،  هو دوماً حاسبالجزء األغلى في أي جهاز ، إذ 

  :  CRT  Monitorsشاشات سي آر تي
جهاز التلفاز ، وبدالً من  هي تشبهالشاشة أو المرقاب إحدى الوحدات األساسية في الحاسبات ، و

بالجهاز الرئيسي عن طريـق سـلك    أن يتصل التلفاز بهوائي خارجي فإن شاشة الحاسب تتصل
 VIDIO ADAPTOR )كارت عرض أو كـارت الشاشـة   ( متصل ببطاقة موائمة للعرض 

CARD  ، الحاسب للجهاز والذي يثبت بدوره فوق فتحة توسع موجودة فوق اللوحة األم.  

 
   Monitorالشاشة  –جهاز إظهار النتائج ) :  18 -2( 

وتعني أنبوب أشعة  Cathode Ray Tube اختصار لـ حيث أنها CRT  شاشات العرض
باً وخالل هذه المدة الطويلة سنة تقري 60التلفاز، وجدت منذ  تستخدم في أغلب أجهزة. الكاثود

فكرة عملها األساسية هي انطالق اإللكترونات من ، تتبعها لم تتغير كثيراً فإن تقنيات العمل التي
الشاشة إلى أن تصل إلى سطح العرض المبطن بطبقة من مادة الفسفور، شدة االنطالق  خلف
 ذا يمر خالل سلسلة من طبقاتأشعاعات مختلفة لإللكترونات المندفعة، شعاع اإللكترون ه يسبب

مختلفة في  مغناطيسية متينة والتي بدورها وضعت بطريقة تسمح لها بتوجيه اإلشعاع إلى أماكن
الفسفور  سطح العرض، فحينما تصل هذه اإلشعاعات إلى زجاج سطح العرض تصطدم بطبقة

مختصر :  Pixel(  الموجودة عليها مسببة نقطة متوهجة مؤقتاً، كل نقطة تمثل بكسل واحد
 )والتي تعني أصغر نقطة ضوئية والتي تمثل عنصر من الصورة  Picture elementلكلمة 

 إن دقة التحكم بالجهد الكهربائي لكل إلكترون تسمح بتوهج البقعة التي يسببها. العرض في شاشة
ن التلفاز كا :قديماً. في السطح توهجاً ساطعاً أو أقل سطوعاً مما يعطي اللونين األبيض واألسود

الفسفور، بعد ذلك  واحد لإللكترونات وطبقة واحدة من باعثاألبيض واألسود يحتوي على 
الفسفور أصبحت تلون  في شاشات العرض من هذا النوع حتى أن طبقات بواعثأضيفت عدة 

  !بنقط متقطعة ومنفصلة
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  Monitorتوضيح لداخل جهاز العرض ) :  19 -2( شكل 

   horizontal line)اإللكترون خـالل خـط   لعرض صورة على الشاشة، يسبح شعاع 
scan line) أعلى الشاشة، من اليسار إلى اليمين، مضيئاً نقاط طبقة الفسفور ومسـبباً   مبتدئاً من
د اإللكترون الكهربي كما ذكرنا، السرعة التي يرسم تختلف شدة سطوعه باختالف جه فيها توهج

وتقـاس بـالكيلو    horizontal frequency أفقـي واحـد فـي الشاشـة تسـمى      بهـا خـط  
  .(kilohertz-kHz)هيرتز

فتـرة الخمـول   "وعندما يصل الشعاع إلى نهايـة الخـط، يتوقـف للحظـة تسـمى      
المغناطيس كي يبـدأ برسـم الخـط    ثم يعاد إعداد  "  horizontal blanking intervalsاألفقية
هنا  الجديد، تعاد هذه العمليات مسببة رسم خطاً بعد خط على الشاشة، حتة تمتلئ الشاشة، السفلي

 vertical blanking فترة الخمول الرأسية"يتوقف الشعاع للحظة أيضاً ولكن هذه اللحظة تسمى 
interval“. 

صورة أخرى على الشاشة مبتدئة من  جديد فترسميعاد إعداد المغناطيس كي تعاد كل العملية من 
معـدل أو تـردد   "واجهتها الداخلية تسمى  السرعة التي ترسم بها الشاشة. الركن العلوي األيسر
  ). hertz-Hz(  وتقاس بالهيرتز "vertical refresh rate or frequency التحديث العمودية

ة بسبب سوء جودة مادة الفسفور المستخدمة مشكلة تقني في بداية عصر التلفاز، واجه المهندسون
فتوصـلوا  ! بعض النقاط قبل االنتهاء من رسم الصورة كاملة وقتها، مما يؤدي إلى اختفاء توهج

بجعل الصورة ترسم على مرحلتين، في المرحلة األولى يرسم شعاع  إلى حل لهذه المشكلة وذلك
تهى منها تبدأ المرحلة الثانية فيعود الشـعاع  ثم إذا ان...) ، 5، 3، 1(الفردية  االلكترون الخطوط

 وإذا انتهى منها تكون الصورة...) ، 6، 4، 2(أعلى الشاشة ويقوم برسم الخطوط الزوجية  إلى
فـي   ".frame إطار"والحقلين مجتمعة تسمى  "field حقل"قد اكتملت، كل مرحلة من هذه تسمى 

 PAL TV الثانية، أما في أنظمـة  يف frame 30حقل مما يعني رسم  60يوجد  NTSC مةظأن
أما األنظمة األقل من هذه، فإن مقتنـوا التلفزيونـات   ! الثانية في frame 25حقل، أي  50يوجد 

 .األنظمة سيالحظون رداءة عرض الصـور علـى شاشـات التلفـاز سـريعاً      التي تستخدم هذه
 نه يوجـد بـه ثـالث مـدافع    الملون ال يختلف كثيراً عن التلفاز األبيض واألسود، إال أ والتلفاز

زجـاج   لإللكترونات بدالً من واحد، كما أن النقاط وحيدة اللون في طبقة الفسفور التـي تغلـف  
األخضـر   األحمـر، : الشاشة من الداخل تستبدل في بنقاط ثالثية اللون، األلوان الـثالث هـي  

األلـوان   واألزرق، وبخلط هذه األلوان الثالث بنسب متفاوتة نستطيع الحصـول علـى جميـع   
الفسفور كمـا   األخرى، هذا الخلط يتم عن طريق تغيير كثافة كل لون من هذه األلوان على طبقة

 ).الخلـط  في الواقع فإن دماغ اإلنسـان يسـتخدم نفـس الطريقـة فـي     (توضح الصور التالية 
اإللكترونـات وطبقـات    وصنع صور من هذه الثالث ألوان فقط يتطلب دقة في التحكم بمـدافع 

    االنتشار الزائد للون، طيس كي تصوب النقطة بدقة على طبقة الفسفور مع منعالمغنا
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حسنت جودة كالً من الفسفور واإللكترونات فلم تعـد   ، فقدحاسبعصر ال..أما في العصر الحالي
يعمل كثيراً مع النصـوص؛ كـان    حاسبوفي حين أن ال !هناك حاجة للتشابك في رسم الصورة

 13.5القياسي يكون معدل التحديث األفقـي   ففي التلفاز  resolutionضالبد من زيادة دقة العر
فإن لهـا   حاسبهيرتز، أما شاشات ال 30إلى  25كيلوهيرتز مقابل معدل تحديث عمودي يساوي 

 85كيلو هيرتز مقابل معدل تحديث عمودي يسـاوي   60المقدرة على الرسم بمعدل تحديث أفقي 
  !هيرتز

الكلـي لعناصـر    هو تمايز الشاشة أو دقة العرض وتعني العددresolution نعني بالـ: مالحظة
  .أفقياً و عمودياً (pixels)الشاشة

 : LCD Monitorsإل سي دي شاشات
 

 
 

  
  
  

LCD هي اختصار لـLiquid Crystal Display  مع . وتعني العرض بالبلورات السائلة
عاً تعمل بنفس إال أنها جمي MVA و TN + film, IPS  فمنها LCD شاشات تعدد أنواع

  )!األساسية الفكرة(الطريقة 
لعرض الصور من طبقة أو أكثر من النيون، عدد هذه  تتكون واجهة الشاشة السوداء والتي تنار

الشاشات المنخفضة السعر إلى أربعة طبقات أو أكثر في  الطبقات يتراوح بين واحدة في
على إعادة توجيه الضوء في   تفكرة العرض في هذه الشاشا تقوم. الشاشات المرتفعة السعر

لوح العرض، كل هذه األنعكاسات في الضوء داخلية ال تظهر  نظام انعكاسات قبل أن يصل إلى
في الحقيقة هناك لوحين ! بشكل ال يصدق مع صغر ثخن الشاشة على سطح العرض فهو معزول

. لي وظاهريداخ: العرض كامالً من جهة، إذن لدينا لوحين للعرض، كل لوح يمتد على سطح
كل   red, green or blue filter (RBG)أحمر، أخضر وأزرق مرشح:"كٌل منهما مغطى بـ

) الجهد الكهربي(يعطيها الفولت  خاضعة لتحكم ترانسزتور RGB مجموعة من مجموعات
الكريستال السائل بزوايا مختلفة ودقيقة  هذا الفولت هو الذي يسبب انحراف ذرات. الخاص بها
إن ترتيب ذرات . سطح العرض ويكون الصورة ا تحدد كمية الضوء الذي يظهر علىهذه الزواي
بها هي سيدة الموقف هنا، فمهمة ذرات الكريستال  وتحديد حالة االستقطاب الخاصة الكريستال

استقطاب ليمر من خالله قبل أن يصل إلى  Filter هي جعل مسار الضوء ينحرف إلى مرشح

  الحدیثة LCDشاشة ) :  20 - 2( شكل 
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ات الكريستال في نفس اتجاه المرشح فهذا يسمح للضوء بمرور من فإذا رتبت ذر شاشة العرض،
واالنحراف، أما لو رتبت بشكل عمودي مع المرشح فهذا يمنع الضوء من المرور  خاللها
  :العملية وتوضح الصورة التالية هذه !تصبح الشاشة سوداء وبالتالي

 
  

 PRINTERS الطابعات .ب 
 وتجدر ، قراءته يمكن ورق على اآللي الحاسب مخرجات عرض في الطابعات تستخدم  
 هو الورق أن كما ، اآللي الحاسب لمستخدم الشاشة أهمية بنفس ليست الطابعة أن إلى اإلشارة
  . األلوان متعددة أو اللون ةأحادي صورة في الورق ذلك كان سواء للطباعة األساسية األداة

 الشاشة مثل المكونات لباقي االتصال أسلوب بنفس اآللي الحاسب بجهاز الطابعة تتصل  
 يتصل الذي األم باللوحة يتصل بكارت الطابعة يربط سلك طريق عن وذلك ، لماسح الضوئيوا

السرعة تُعتمد تقنية لتأمين .  لذلك المخصصة النواقل طريق عن المركزية المعالجة بوحدة بدوره
خاصة قوامها تخصيص ذاكرة مؤقتة داخل جهاز الطابعة مهما كان نوعها، يطلق عليها الذاكرة 

مهمتها سد فجوة السرعة بين الحاسب وأجهزة اإلخراج، ) Buffer Memory( العازلة 
لتي تمتاز فالطابعات محكومة بمكوناتها الميكانيكية وال تستطيع أن تماشي السرعة االلكترونية ا

بها الحاسبات، تتلقى الذاكرة العازلة البيانات من الحاسب بالسرعة التي تعالج بها هذه البيانات، 
. فتخزنها ثم تلقمها الى الطابعة بمعدل أدنى من السرعة الذي ينسجم مع معدل سرعة الطابعة 

البيانات المعدة هذا الترتيب يسمح للحاسب بمتابعة عمله بسرعته المعهودة دون فقدان أي من 
  .لالخراج من الحاسب للطابعة والتي تتدفق بسرعة كبرى

  : منها نذكر ، الطباعات من أنواع عدة هناك 

 : Impact Printersالصدم  طابعات -1
طابعات تعمل عن طريق ضغط أو إحداث وقع فوق شريط محبر يمر أمام صفيحة 

وز والحروف المختلفة ويوضع ورقية بواسطة مطارق صغيرة تنحت على رؤوسها أشكال الرم
شريط التحبير بين الورق والمطارق، تشبه طابعات الصدم في عملها اآللة الكاتبة اإلعتيادية ، 

  :وتنقسم الى 
  
  

 offو  onعمل ذرات الكرستال على مسار الضوء في حالتین ) :  21 - 2( شكل 
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 ): Daisy Wheel Printerتسمى ( طابعات األحرف كاملة  .أ 
مله حيث تقوم برسم األحرف كاملة منها مايطبع النص حرفاً حرفاً ومنها مايطبع السطر بكا

  .أحرف في الثانية آالف االسطر في الدقيقة 10حيث تتراوح سرعتها بين 
وشريط )  Slug( تتألف العناصر االساسية لتلك الطابعات من مطرقة وقرص أحرف 

الحظ ( الحروف والرموز قد تكونة منحوتة على حافة القرص الدائري . محبر وورق
ع الورقة، أو تكون الرموز والحروف حيث يدور القرص باتجاه متعامد م) الشكل أدناه 

على محيط عجلة صغيرة تسمى ) قرصة أحرف ( منحوتة على رؤوس أسنان بارزة 
Daisy Wheel  ) حيث تدور العجلة بأتجاه أفقي مع الورقة إذ تقوم )الحظ الشكل أدناه ،

وحينما تقوم . المطرقة بدفع هذه العناصر بعضها الى بعض لطبع الحرف على الصفحة
مطرقة بالضغط على القرصة المعينة التي تتحرك وتنتقل الى موقعها المناسب نتيجة ال

  .الدوران السريع للعجلة يحصل الصدم 

       
   
  
  
 
 

                       
 
 

في بعض الطابعات تكون الحروف منحوتة وموزعة على سطح كرة صغيرة أكبر 
وتغير أتجاه محورها يتم طرق الرمز قليالً من كرة المنضدة، وبدوران الكرة 

  .المطلوب
  
  

  برةعجلة طباعة وتبدو مطارقھا مك  قرص طباعة نحتت الحروف على حافتھ الخارجیة

  قرص وعجلة األحرف في طابعات الصدم) :  22 - 2( شكل 

  طریقة عمل طابعات الصدم) :  23 – 2( شكل 
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  ) Dot Matrix Printerتسمى ( الطابعات النقطية  .ب 
من عدد من  Printer Headيتم رسم األحرف بشكل منقط ، يتألف الراس الطباعي 

 18( الدبابيس مرتبة على شكل عمودي و أفقي وبشكل متوازٍ على هيئة مصفوفة من    
( أو في الطابعات ذات الطباعة الجيدة )  6*4( دبوس )  24( أو )  6*3( دبوس ) 

بحيث تكُّون نهايات الدبابيس شكالً مستطيالً، كل دبوس يقوم مقام )  7*5( دبوس )  35
وحينما . مطرقة مستقلة تاركاً عند أرتطامه بالشريط المحبر نقطة على الصفحة الورقية

الق الدبابيس مئات المرات وبمئات يتحرك الرأس الطباعي افقياً عبر الصفحة يتم اط
الحظ الشكل أدناه لرسم ( األتالفات المختلفة لتكوين أنماط تنقيطية تمثل أحرفاً مستقلة 

  ،) Rو حرف  Xحرف 
  

                 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

هذه الطابعات اقتصادية ولكنها بطيئة السرعة حيث تقوم بالطباعة حرفاً تلو الحرف ، يمكن 
  .تكوين عدد مختلف ومتنوع من األحرف والرسوم التصويريةبرمجتها ل

هناك طابعات تسمى الطابعات السطرية وهي أسرع كثيراً من الطابعات السابقة، وهي 
تكون الرموز في . الطابعات التي تستخدم السالسل والطابعات التي تستخدم اإلسطوانات

حزام معدني يصنع من سبائك طابعات السالسل منحوتة بشكل بارز على السطح الخارجي ل
  .خاصة كما في الشكل أدناه

  

  7*5بالتنقیط بمصفوفة دبابیس  Rوحرف  Xرسم حرف ) :  25 - 2( شكل 

  قیططریقة عمل طابعات التن) :  24 – 2( شكل 
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يدور الحزام بشكل متعامد مع الورقة، وتقوم مجموعة من المطارق الموضوعة في 
صف أفقي بموازاة السطح الداخلي للحزام بالطرق على السطح الداخلي عند النقاط 

موز المطبوعة على الورقة، ويكون وبذلك يتم إظهار الر. الواقعة على ظهر الرموز
  .عدد المطارق مساوياً الى عدد الرموز التي تطبع في السطر الواحد

أما الطابعات التي تستخدم اإلسطوانات فتكون الرموز منحوتة على السطح الخارجي 
إلسطوانة معدنية، ويتكرر الرمز الواحد فيها عدة مرات على خط حلزوني، الحظ 

  .اإلسطوانة بحيث يكون محورها موازياً الى سطح الورقة الشكل أدناه، وتدور

    

                                                       
  

 : Non Impact Printersطابعات الالصدم  -2
يتم إظهار الرمز في هذه الطابعات على الورق، أما بالتأثير الحراري أو بالتأثير الكهربائي 

وتعتبر طابعات أشعة الليزر أسرع الطابعات، إذ تصل . تأثير أشعة الليزر، أو ب)االلكتروستاتي(
سرعة طباعتها إلى مئتي صفحة في الدقيقة الواحدة، حيث يتم إظهار رموز الصفحة الواحدة 

  .فيها في آن واحد

  :وتنقسم هذه الطابعات الى 
 : INK JET PRINTERS  الحبر نفاثة الطابعات .أ 

من نقاط تتكون عن طريق دفع رذاذ حبري دقيق على تطبع تلك الطابعات الصور 
وتمثيل جزء  ،هذا األسلوب يناسب بصورة خاصة الصور الملونة . الصفحة الورقية

إذ .وعية مثبتة يحتوي كل وعاء على لون معين أمعين يتم ضخ الحبر الخاص به من 
المجنتا  يستخدم األلوان الطباعية األساسية األربعة وهي األزرق الداكن واألحمر

وحينما يتحرك الرأس الطباعي أفقياً على صفحة الورق تطلق . واألصفر واألسود

 سلسلة طباعة) :  26- 2( شكل 

  أسطوانة طباعة) :  27 – 2( شكل 
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النفاثات رذاذات الحبر بتسلسل ينظمه معالج ميكروي موجود في الطابعة مكوناً بذلك 
ولما كانت هذه الطابعات تستطيع رش ما ال يقل عن . صفاً من النقاط في كل رشة نفاثة

  .بوصة فأن هذه الطابعات قادرة على إنتاج صور رفيعة األداءنقطة حبرية في كل  300

                   
  

 : LASER PRINTERS  الليزر بأشعة تعمل التي الطابعات .ب 
، وتستطيع هذه ) Electrophotographic( هذا النوع يعمل بمبدأ التصوير الحراري 
) الحظ الشكل أدناه ( يزرية تتألف الطابعة الل. الطابعات طباعة صفحة كاملة دفعة واحدة

يشغل ويطفأ ماليين المرات في الثانية الواحدة بواسطة )  1( من جهاز ليزري صغير 
على مرآة ) إشعاع ليزر(فيطلق مجرى ضوئياً )  Microprocessor( معالج ميكروي 
( هذه المرآة تؤدي الى إرتداد الضوء فينعكس على إسطوانة )  2( مسدسة الزوايا 

Drum  ( مشحون بالكهرباء الموجبة )فيتحيد السطح من الكهرباء أي يفقد شحنة )  3
بع ذلك ترش اإلسطوانة بمسحوق ناعم . الضوء مكوناً بذلك صورة معكوسة مستترة

والذي يلتصق )  Toner ) (4(مشحون بالكهرباء الموجبة يطلق عليه منغِّم أو مصطلح 
)  6( ينما تتصل الصفحة الورقية وح).  5( على األمكنة ذات الشحنة الحيادية 

اليها مكوناً الشكل ) Toner(المشحونة بالكهرباء السالبة باإلسطوانة ينجذب المنغم 
وبعد ).  8( ويلتصق الرسم على الورقة بمزيج من الحرارة والضغط ).  7( المطلوب 

يعاد تتحرر اإلسطوانة من شحنتها الكهربائية و)  9( أن يتم انتاج الورقةالمطبوعة 
الحظ تلسلسل عمل الطابعة الليزرية في الشكل (شحنها استعداداً لعملية طباعية تالية 

  ):أدناه

       
    

    

 طریقة عمل الطابعة النافثة للحبر) :  28 – 2( شكل 

  طریقة عمل الطابع اللیزریة) :  29 - 2( شكل 
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 :Auxiliary Storage ) التخزین الدائم ( وحدات الخزن المساعد 
تختفي هـذه  ، الكتروني شكلبتخزن البيانات  الحاسبسبق لنا ان ذكرنا ان الذاكرة في 

يتم في الذاكرة ولكن على وحدات  لهذا فان التخزين الدائم ال. الحاسباغالق  المعلومات بمجرد
  .التخزين الدائم

بها على وحدات التخزين الـدائم بـدال مـن مـن      و لكن ما هي الطريقة التي نخزن
وجـدوا ان  . الكهربائي التي هي الطريقة للتخزين في الـذاكرة  االلكترونات التي تاتي من التيار

الطاقة المغناطيسية التي ممكن من خاللها التخـزين علـى وسـائط     ديلة للتخزين هيالطاقة الب
و تكون طريقة التخزين على هذه الوسائط هي نفـس  . بعد اقفال الجهاز تحتفظ بالمعلومات حتى

  . RAM التي يتم فيها التخزين على الذاكرة (0,1) الطريقة الثنائية
 

   وسائط التخزين الدائم انواع
  

  :  )Tapes( طة الممغنطةاالشر   .أ 
طتها نممكن مغ عبارة عن مادة بالستيكية مرنة، وهي اشبه بشريط الكاسيت العادي
المعلومات تخزن  ولكن لهذه االشرطة عيب وهو ان، والتسجيل عليها بالطريقة الثنائية

معينة يجب ان  اي اذا اردت الوصول لمعلومة، معلومة تلو االخرى، عليها بشكل تتابعي
الوصول  لذلك فهو بطئ، ث في جميع المعلومات التي تسبقها حتى تصل للمعلومةتبح

 .للمعلومات و استعماالته قليلة

 

  : )Disks(الممغنطة االقراص  .ب 
وهي ايضا عبارة عن  ،)على شكل قرص(ان و اسطة التخزين هذه تكون بشكل دائري 

المغناطيسية و لكن الفرق  شرطةقابلة للمغنطة مثلها مثل اال) او مادة صلبة( مادة بالستيكية
مباشر دون البحث في  الرئيسي هو ان الوصول للمعلومة على االقراص الممغنطة وصول

المعلومات من االشرطة  لذلك يعتبر القرص اسرع في ارجاع، المعلومات التي قبلها
  .ويعتبر اسرع انتشارا، المغناطيسية

 
  :الممغطة انواع االقراص

 

 :  loppy DisksF االقراص المرنة .1
، سميت باالقراص المرنة ولذلك، وهي مصنوعة من مادة بالستيكية قابلة للمغنطة

و لكن ، السعة لذلك توصف بانها قليلة , MB 1.44 و KB 360تتراوح سعتها بين 
المعلومات  لنقل (Portable Disks) اهم ميزة لها هي انها يمكن اخذها ونقلها بسهولة

 .سم االقراص المرنة الى نوعين من حيث طول قطر القرصوتق. من مكان الى اخر
اي القرص  5.25"والثاني ، انش 3.5اي القرص الذي قطره  3.5"النوع االول يسمى 

  انش 5.25قطره  الذي
   .  :B  او :A كما يرمز لها عادة بالرمز
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 8نسبيا يبلـغ   و كان ذو حجم كبير , IBM من قبل شركة 1967القرص المرن اخترع في سنة 
 360يحمـل   انـش و  5.25مما جعل شركة اي بي ام تطوره بعد فترة ليصبح ذو حجم ، انش 

انـش فـي    3.5الحالية ذات  ميغا بايتاً مع اقراصنا 1.44كيلوبايتا فقط من المعلومات مقارنتاً ب
ــا ــى ال  ، حجمه ــت عل ــا و قض ــت قوته ــي اثبت ــة  5.25الت ــي بداي ــعينات ف  .التس

من قطعة من البالستيك مغطاة بمـادة   فهما مصنوعان، الشريط بشكل كبيرالقرص المرن يشبه 
حتى تكون الحركة من الملف رقـم  ، دائري لكن في القرص يكون شكله، مغناطيسية من الجهتان

 direct و هـذه العمليـة تـدعى   ، مقارنة بالشريط بسرعة كبيرة 13واحد مثال الى الملف رقم 
access storage..لقرص مرن يبين المقـاطع المقسـمة فـي القـرص و      مقطع في الصورة

  .توزيعاته

 
 
 

                                   
 

 : ard DisksHاألقراص الصلبة 

 ( Hard Disk) االن يحتوي علي قرص صـلب  حاسبمما ال شك فيه أن كل جهاز 
تحتوي علي  بل ان العديد من الحاسبات الكبيرة كالسيرفرات و غيرها، ان لم يكن أكثر

  !! .المئات من األقراص الصلبة
به فـي  من االقراص الصـل  و يتمثل الدافع الرئيسي وراء استخدامنا لكل هذه الباليين 

أن تفصل الكهرباء عن  وهو أنها تستطيع االحتفاظ بالكثير من البيانات بعد: شئ واحد 

 Floppy Diskالقرص المرن ) :  30 - 2( شكل 

 Trackمسار 

 Sectorقطاع 
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هيئـة   حيث يستطيع القرص الصلب أت يخـزن البيانـات الرقميـة علـي    ، الحاسب 
 .مغناطيسية

 من حيث التخزين مثلها مثل االقراص المرنة حيث تخزن بـالرمزين األقراص تعامل  
 ولكن الفرق بينها وبين االقراص المرنـة هـي المـادة   ، نائيةاي بالطريقة الث (1,0)

 لذلك فهي اسرع في، فهي مصنوعة من معدل بدل المادة البالستيكية، المصنوعة منها
اي تبقـى   (Fixed) وتوصف هذه االقراص بانها ثابتة. التعامل والوصول للمعلومات

واهم ما يميزها هـو  . نةالجهاز وليست معدة لنقل المعلومات مثل االقراص المر داخل
   C: كما يرمز لها عادة بالرمز الكبيرة سعتها 

                              

  

 رة عـن وكانت عبا، تم اختراع األقراص الصلبة في الخمسينيات   :أساسيات القرص الصلب  
كانت  الرغم من حجمها الكبير اال أنها ىبوصة و عل 20الي حوالي أقراص كبيرة يصل قطرها 

بـل   Hard disk ـولم تكن تعرف في ذلك الوقت بال!!. فقط Megabytes  ـتتسع للقليل من ال
بعـد   HardDisk وجاءت التسـمية  ,Winchesters ـأو بال  Fixed disks ـكانت تعرف بال

  .التفرقه بينها و بين االقراص المرنه لكي يتم ذلك
 ـما يعرف ب أو" قرص صلب"وكما هو واضح من اسمه يحتوي القرص الصلب علي          

platter  ، هـذه  ، البيانـات   هذا القرص توضع عليه المادة المغناطيسية التي تستخدم في حفـظ
ولكـن  ، شرائط الكاسيت  نة والمادة المغناطيسية هي نفسها المادة المستخدمة في االقراص المر
المغناطيسية علي ماده بالسـتيكية   الفرق هو أن االقراص المرنة و الكاسيت يتم فيها وضع المادة

   .مرنة
للبيانات عن شرائط الكاسـيت   ولكن بشكل عام فان القرص الصلب ال يختلف في طريقه تخزينه

تتميـز طـرق التخـزين    ، طيسية المغنا و االقراص المرنة فكالهما يستخدم نفس طرق التخزين
وكـذلك  ، المادة المغناطيسية  ىاعادة الكتابة عل المغناطيسية في أنه من السهل الكتابة و المسح و

 -علي هيئة فـيض مغناطيسـي  -بالمعلومات المخزنه عليها  يمكن للمادة المغناطيسية أن تحتفظ
   .لعدة سنوات

عبارة عن مجموعة  file ملفال Files ملفاتيتم تخزين البيانات علي القرص الصلب علي هيئة 
 ASCII Code ـمجموعه من ال هذه قد تكون عبارة عن bytes ـمجموعة ال ،bytes ـ من ال

 الحاسبما لكي ينفذها  لمجموعة حروف موجودة في ملف نصي أو مجموعة تعليمات لبرنامج
، في قاعدة بيانات سجالت  تعبر عن صورة ما أو مجموعة pixles ـأو تكون مجموعة من ال

و عندما  ،BYTES ـ من ال فان الملف في النهاية هو مجموعه؛ عموما أيا كان ما تحتويه 

  القرص الصلب وقد رفع غطائھ) :  33– 2( شكل  
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 ـيقرأ مجموعة ال فان القرص الصلب FILE ملفمن القرص الصلب هذا ال الحاسبيطلب 
Bytes حاسبلل ثم يجمهعا و يرسلها ،الماده المغناطيسية ىالمخزنة عل.  

  

  

                 

  

  

  

  

  

  

    

                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

                 
  
  

  أشكال مختلفة من القرص الصلب) :  34 - 2( شكل 

  لب كما یالحظ  یكون محمي بغطاء من األلمنیومالقرص الص) :  35 - 2( شكل 

  السطح العلوي للقرص الصلب و أسفلھ حیث نرى لوحة التحكم األلكترونیة) :  36- 2( شكل 

  القرص الصلب وقد رفع غطاءه) :  37 - 2( شكل 
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  :تخزين البيانات على القرص الصلب 
 ، Tracks و مسارات Sectors يتم تخزين البيانات علي القرص الصلب في قطاعات

الشكل ، و القطاعات هي أجزاء من المسارات ، متحدة المركز  المسارات عبارة عن دوائر
 : التالي يوضح ذلك

 

 

 

 

 

                                               
السعة التخزينية الكليه للقرص  ا من زيادة عدد القطاعات في المسار الواحد زادتوكلما تمكنّ
و لكن نظم ، بايت  512أو 256 مثال bytes يحتوي القطاع علي عدد محدد من ال. الصلب

  . Cluster ـعة منها الي ما يعرف بمجمو التشغيل غالبا ما تتعامل مع القطاعات بأن تقسم كل

  :العوامل المؤثرة على األقراص الصلبة 
التي يتم نقلها من القرص الصلب  Bytes ـهو عدد ال Data rate معدل نقل البيانات •

   .ميجابايت في الثانية الواحدة 40الي  5ويتراوح بين ، في الثانية الواحدة حاسبلل
بين طلب الملف من القرص الصلب  ستغرقهو الزمن الم Seek Time زمن الوصول •

 MilliSecond أي ms ووحدة قياسها. حاسبمن الملف الي ال Byte و صول أول
أو أقل من  9األلف من الثانية ، ويفضل أن تكون سرعة الولوج  وتساوي واحد على

  .اإلمكان ذلك قدر
  13500 ,7200 ، 5400 ، 4500  وأشهرها ثالثة:  سرعة دوران القرص الصلب •

وكلما زادت السرعة كلما كان   .كان ذلك أفضل الدقيقة وكلما زادت السرعة دورة في،
المراد تجميعها في هذا الوقت سرعة  نقل البيانات أسرع ولذلك ينصح في األجهزة

تزداد حرارة القرص الصلب  دورة ، كما ينبغي التنويه أن عند هذه السرعة 13500
استخدام جهاز تبريد  كانت الحرارة مرتفعة يفضلاع صوته ، ولذلك إذا فويزيد ارت

   القرص الصلب
   .الصلب الذي يستخدمه القرص  Interface تصالنوع اال •
التي يمكن تخزينها في مساحة معينة من  Bytes وهي عدد ال , الكثافة التخزينية •

   .القرص الصلب
 120،،  80 ، 40الكلية للقرص الصلب مثال  capacity وطبعا األهم من ذلك السعة •

  .جيجابايت  300، 250،  160،

  : Formatting the HDDتهيئة القرص الصلب 
  

    :هناك نوعان التهيئة ، بتهيئته أوال  لكي نستطيع استخدام القرص الصلب يجب أن نقوم

 Trackالمسار 
 Sectorالقطاع 
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و تعرف أيضا بتهيئة  Physical Formatting أولها ما يعرف بالتهيئة الفيزيائية .1
   .Low Level Formatting المستوي المنخفض

أو ما يعرف بتهيئة المستوي  Logical Formatting الثانية هي التهيئة المنطقية .2
   .High Level Formatting العالي

  
  : HDD Partitioningتقسيم القرص الصلب 

) األقل ىإلى قسم واحد عل(نقوم بتقسيمه  إذا أردنا أن نستخدم القرص الصلب فيجب علينا أن   
   .قسام الناتجة ثم تهيئة األ

 ممتد ،  Primary أساسي: الصلب و هي  في الواقع هناك ثالث أنواع لتقسيمات القرص
Extended  منطقي و Logical  .    

و يمكن أن يحتوي ، األساسية للقرص الصلب  هي التقسيمات Extended ـو ال Primary ـال
، ضافة إلى قسم ممتد واحد فقط باإل، القرص الصلب الواحد علي أربع أو ثالث أقسام أساسية 

  .الممتد إلى أي عدد من األقسام المنطقية الحقا يمكن تقسيم هذا القسم
  

   : Primary Partition القسم األساسي .1
المستخدم باإلضافة إلى أي ملفات أو ) الويندوز مثل(يحتوي القسم األساسي علي نظام التشغيل 

و كما ذكرنا قبل إن يتم تنزيل  ،) My documents , Program files مثل(بيانات أخري 
   .األساسي أوال بنظام ملفات مناسب لنظام التشغيل المستخدم نظام التشغيل يجب تهيئة القسم

األقسام األساسية فإن واحد منها فقط سيعمل  لو كان القرص الصلب لديك يحتوي علي العديد من
و  حاسبم التشغيل منه عند بدء تشغيل التحميل نظا و يكون متاح لالستخدام و هو الذي سيتم

  .مخفية مما يمنع استخدمها باقي األقسام األساسية ستصبح
  

   :  Extended Partition القسم الممتد .2
و ال يمكن ،العديد من األقسام المنطقية  ىتحتوي عل يمكن أن نعتبر القسم الممتد علي أنه حاوية

بل يجب أن نقسمه إلى عدد من األقسام المنطقية ،  البيانات أن نستخدم القسم الممتد في تخزين
  .تخزين البيانات التي يمكن أن نستخدمها في

  
   :  Logical Partition القسم المنطقي .3

ويمكن لألقسام المنطقية أن تحتوي ، القسم الممتد  ال يمكن لألقسام المنطقية أن توجد إال داخل
 مثل(يمكن أن تحتوي علي أنظمة تشغيل  بعض األحوال علي ملفات عادية و بيانات بل في

OS/2 , LINUX ,WindowsNT .(  
  .  Partition Magic و Fdisk ال يمكن استخدام عدة برامج لتقسيم القرص الصلب مثل   
  

  :تسمية أقسام القرص الصلب 
 D E F G حروف األبجدية اإلنجليزية ثم باقي C تبدأ تسمية أقسام القرص الصلب بالحرف

H …….  يأخذ القسم األساسيو Primary ـدائما و هو ال أول حرف C  ثم تأخذ باقي
  هكذا و E ثم  D األقسام المنطقية الحروف

  :مثال  
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F E D C 
 
فيمكن للقسم األساسي أن يأخذ أي ، بالشكل  ال يشترط أن تكون المساحات كما هي موزعة 

  .و أي قسم منطقي آخر  D ـمساحة ثم يأخذ القسم الممتد المساحة المتبقية و كذلك ال
  :أمثلة  

G F E D C 
  

E D C 
  

D C 
 

يكون في بداية القرص الصلب ثم تليه األقسام  دائما ما C ـنالحظ مما سبق أن القسم األساسي ال
  .المنطقية األخرى

  ؟ لماذا الحاجة لتقسيم القرص الصلب  
   .تشغيل حتى يمكننا أن نستخدم أكثر من نظام  .1
   .القرص الصلب بأفضل شكل ممكن ساحة التخزينية الموجودة علياستخدام الم  .2
  .أكبر حتى نؤمن ملفاتنا بشكل  .3

   
  : MBR ( Master Boot Record )سجل اإلقالع الرئيسي  

القرص الصلب و تتم كتابة هذه  ىعل البد من تحديد بداية ونهاية كل قسم منطقي موجود
نظام التشغيل التعرف عليها كأقسام  يستطيعالمعلومات في مكان ما من القرص الصلب حتى 
  .القرص الصلب منطقيا منفصلة ، و يقوم بهذه العملية البرنامج الذي يقسم

تتم فيه كتابة كافة  ( boot record) اإلقالع أول قطاع في بداية كل قسم منطقي يسمى بسجل  
الذي تم (القرص الصلب النشط  بمكان بداية ونهاية األقسام المنطقية كما تحدد المعلومات المتعلقة

   ).الجهاز منه تحميل
و   Master Boot Record "اإلقالع الرئيسي  سجل"أما سجل اإلقالع للقسم األساسي فيسمى 

ماذا  حاسبيخبر ال) برنامج صغير يتكون من عدة إيعازات ( بريمج  يحتوي هذا السجل على
   .يفعل ليبدأ التعامل مع القرص الصلب

أبداً أثناء عمل  Boot record أو ال MBR ـالموجوده في ال–يير هذه المعلومات و ال يتم تغ
  .الجهاز

لذا يجب الحرص دائما علي استخدام برنامج  , بعض الفيروسات تنسخ نفسها فيها وتقوم بإتالفها 
   .مضاد للفيروسات لمنع حدوث ذلك

   

 : Compacted Disk ( CD )األقراص المدمجة   .3
   CDs األقراص المدمجة سع في يومنا هذا استخدام االسطوانات أوانتشر بشكل وا 

التي أصبحت منافس  Audio CD صوتية قراصهيئة ا ىفأصبحنا نراها في كل مكان إما عل
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 قراصما تصلنا علي ا أو لعبة حاسب و عندما نشتري برنامج، قوي لشرائط الكاسيت التقليدية 
و تتميز تلك النوعيه ، اسم البرنامج أو اللعبه ليهاجميلة المنظر مطبوع ع -Data CD- مدمجه

و أيضا سهلة االستخدام الي  بأنها رخيصة الثمن -األقراص المدمجة  - من وسائط التخزين 
تقوم بتوزيع االالف من األقراص سنويا مجانا كنوع من الدعاية  درجة أن العديد من الشركات

و هو االن   CD-R DRIVEمحرك األقراص  ىاال ال لقرصالمستخدم لتشغيل ا إذ ال يحتاج، 
  . حاسبعند كل مستخدمي ال متوافر

كوسيط لتسجيالت موسيقى  1981طورت هذه التقنية شركتا فيلبس وسوني عام  
كبديل عن االسطوانات الموسيقية القديمة للتقليل من احتماالت التلف  Stereo Musicاالستريو

و الصوت المرتفع مع الصوت المنخفض المجاور ذ) Cross Talk(ومنع حدوث تداخل الكالم
بأنها اكثر دقه في إعاده توليد ) أقراص الصوت( Audio CDفي المسار، تمتاز أقراص 

  في مسارين للحصول على صوت ستيريو ) بشكل رقمي(األصوات حيث يتم تسجيل األصوات 
  
  :المدمجه  قراصبنية اال 
   

  

من البوصه  4/100يبلغ سمكها حوالي  ،المدمج عبارة عن قطعة بسيطة من البالستيك  لقرصا 
 650حمل يأن  لقرصويمكن ل، سم  12م و قطرها يساوي حوالي لم 1.2أي ما يعادل حوالي 

   .دقيقه  80مايعادل و أب .م 700 دقيقه و حديثا 74ب من البيانات أو ما يعادل .م
و ، المصبوب بطريقة الحقن clear polycarbonate plastic ـتتكون معظم األقراص من ال 

مرتبه بجانب بعضها بحيث ، ميكروسكوبية أثناء التصنيع يضغط علي هذا البالستيك بصدامات
  .البالستيك به  ىالضغط عل تشكل مسار بيانات مستمر لولبي الشكل عندما يتم

يتم رش طبقة ، الميكروسكوبية  دما تنتهي عملية صب البالستيك و ضغطه بالصداماتوعن 
  .ى القرصعل aluminum رفيعة عاكسة من مادة األلمنيوم

  .طبقة األلمنيوم لكي تحميه  ىعل acrylic بعد ذلك يتم وضع طبقة رفيعه من مادة االكريلك 
  .طبقة االكريلك ىالسي دي عليه عل توياتالذي يتم كتابة مح Label وأخيرا يتم طباعة الملصق 
  :مدمج  قرصوالشكل التالي يوضح مقطع في  
  

                   
  

  مقطع في القرص المدمج یوضح  طبقات الُسمك) :  38 - 2( شكل 
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ويرجع ، و ينتهي خارجه  لقرصاداخل  مسار بيانات لولبي يبدأ من ىالمدمج عل لقرصاحتوي ي
 ىال لقرصاتقليل قطر من مكن نت ىحت: للخارج  السبب في جعل مسار البيانات يبدأ من الداخل

في نفس حجم  قراصمن هذه الفكره تم تصنيع إ و، سم إذا دعت الحاجه لذلك  12أقل من 
  !!! .ب .م 2حوالي  ىال قراصسعة هذه اال بطاقات اإلئتمان و بطاقات العمل و تصل

                                           

    

والمسافة الفاصلة بين المسار والمسار  ميكرون 0.5ر البيانات هذا حوالي يبلغ عرض مسا
واألجزاء البارزة التي ، ) م  1/1000000 =الميكرون (ميكرون  1.6المجاور له تكون حوالي 

ميكرون و طوله علي  0.5المسار أي  تكون المسار كل جزء منها يبلغ عرضه نفس عرض
  ) .م  1/1000000000= النانوميتر ) نانوميتر 125وي ميكرون و ارتفاعه يسا 0.83األقل 

                 

   

لدرجة انه إذا تخيلنا ، طويل جدا  لقرصا ىهذه األبعاد الدقيقه جدا تجعل المسار اللولبي الذي عل
) ميل 3.5( كم 5نفرده فسيتكون لدينا خط طوله حوالي  و لقرصا ىأنه يمكننا أن نرفعه من عل

   !! .ميكرون  0.5و عرضه 
جهاز ذو دقه عاليه جدا  ىنحتاج إل إذن لقراءة معلومات مخزنه علي شئ دقيق كهذا المسار فإننا

  :  CD player المدمجه قراصقارئ اال يسمى مشغل أو
  

    : CD playerالمدمجه قراصقارئ اال
هيئة  ىعل قراصاال ىخزنة علالم لمدمجه هي إيجاد و قراءة المعلوماتقراص ااالوظيفة قارئ 

االجزاء يجب أن يكون هذا القارئ دقيق جدا  و نظرا لصغر حجم هذه، اجزاء بارزة أو مرتفعه 
  .في عمله 

  :يتكون القارئ من ثالثة أجزاء رئيسية  

  توضیح المسار اللولبي في القرص المدمج) :  39 - 2( شكل 

  توضیح عرض المسار والمسافة بین مسارین) :  40 – 2( شكل 
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 حركسرعة دوران هذا الم و يتم ضبط،  لقرصيقوم بتدوير ا drive motor حركم  •
المسار الذي تتم قرائته حاليا  بالدقيقه تبعا لمكان دورة 500بالدقيقه الي  دورة 200من 
   .ى القرصعل

وظيفتها في قراءة  تتركز laser and a lens system منظومة الليزر و العدسات •
   . لقرصا ىالبيانات من عل

منظومة الليزر حتي  وظيفتها هي تحريك tracking mechanism منظومة التتبع  •
هذه المنظومة عاليه  و يجب أن تكون دقه، ع المسار اللولبي يتمكن شعاع الليزر من تتب

  .للميكرون جدا حتي تتمكن من تحريك منظومة الليزر بأبعاد تصل
  :قراصاالالشكل التالي يوضح تكوين مشغل  
  

                       
  
  

  : و هذا الشكل يوضح التركيب الداخلي لمنظومة الليزر

                      
  
  

  توضیح مكونات مشغل األقراص) :  41 - 2( شكل 

 التركیب الداخلي لمنظومة اللیزر) :  42 - 2( شكل 

  مصدر أشعة ليزر

 أشعة لیزر

موشور 
 عاكس

 عدسة توجیھ

مدمج قرص  
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مجموعات  ىال-الغير مفهومه -  لقرصا ىتحويل البيانات المخزنة علقراص االيتم داخل قارئ 
    Digital to analogue converter ىارسالها أما ال من البيانات التي يمكن التعامل معها ثم

)DAC ( في حالة ما إذا كانت Audio CD ،  إذا كانت حاسبأو الى Data CD .  
عندما ، مسار البيانات  ىالليزر عل في تركيز شعاعقراص االوتتمثل الوظيفة الرئسية لمشغل  

البالستيك ثم ينعكس عندما يصطدم بطبقة  يمر من خالل طبقة لقرصيصل شعاع الليزر الى ا
ضوئية وظيفتها االحساس بالتغيير في -الكترو االلمنيوم و يذهب الشعاع المنعكس الى خلية

 -عندما ينعكس-شعاع الليزر بجزء مرتفع فيقع  وهنا لدينا حالتان اما أن يصطدم  ، الضوء 
أو يصطدم شعاع الليزر بجزء ، ) 1( ـهذه الحالة ب ضوئية و يمكن تمثيل-علي الخليه الكترو

، )  0(  ـضوئية و يمكن تمثيل هذه الحالة ب-الخلية الكترو يقع عندما ينعكس علي منخفض فال
  .Bytes ـثم ال Bits ـاألصفار لتكوين ال و اتحداثم يتم تجميع هذه الو

  

                       
  
  

 ىشعاع الليزر مركز عل ىعل هي في الحفاظ لقرصا ىء في عملية القراءة من علو أصعب جز
   . التتبع منظومة وهي وظيفة، منتصف مسار البيانات 

وهذا ، منظومة الليزر للخارج  بتحريك - لقرصأثناء تشغيل ا-يجب أن تقوم منظومة التتبع 
أمام شعاع الليزر  - سار البياناتلم المكونة-يؤدي الى أن تكون سرعه مرور األجزاء المرتفعه 

االسطوانه بتقليل سرعته حتي تظل سرعة مرور  لذا يجب أن يقوم الموتور الذي يدور، أكبر 
   .ثابت  لقرصمعدل قراءة البيانات من ا وبالتالي يكون، األجزاء المرتفعه ثابتة 

  

                                              
  
  

والتي تعتبر بطيئة  (X)كيلو بايت في الثانية ويرمز له  150معدل النقل الفعال للمشغل حوالي 
لكي تعمل ) ذات الرسوم والصور الملونة المتحركة والصوت(لبرامج التطبيقات المتطورة 

 Maximum)سرعتها القصوى  األقراص لتصل) سواقات(بانسياب، لذا تسارعت مشغالت

  طریقة قراءة البیانات على القرص المدمج) :  43-2(شكل 

  عمل منظومة التتبع) :  44– 2(كل ش
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Speed)  54 ويرمز لها ) أو اكثر مستقبال ( ضعف السرعة األساسية  54حاليا إلىX Max  .
على أقراص فارغة )الكتابة ( النوع اآلخر من مشغالت األقراص لها القابلية على التسجيل 

CD Blank )  قراءة متعددة فقط ( لتصبح أقراص ( متعددةCD - R    أو ) القراءة والكتابة
  .  CD - RWألقراص) المتعددة 

  
   : Data Formats أنواع البيانات

لذا يمكنك الحصول على برامج جاهزة  , المدمج معقده نوعا ما لقرصعملية كتابة البيانات على ا
   Nero , Easy CD ـبالنيابة عنك مثل ال - لقرصا كتابة البيانات على-تقوم بهذه العملية

Creator  , ـعد التي يتم بها بناء البعض الشروط أو القوا ولكن سنعطي نبذه بسيطه عن data 
formats المدمجهقراص على اال :  

ال يجب أن ، االجزاء البارزة  نظرا ألن شعاع الليزر يتتبع مسار البيانات إعتمادا على  •
بعضها البعض وهذا غير منطقي  تكون هناك مسافات بينيه كبيرة بين االجزاء البارزة و

-eight (EFM) باستخدام كود  لقرصانات على ايتم تشفير البي، لذا لحل تلك المشكلة 
fourteen modulation  , في كود EMF 8 ـيتم تحويل ال-BIT BYTE  14الى-

BIT ، ويضمن كود EMF ـأن بعض هذه ال BITS سوف تكون وحايد Ones .   
 ـنستخدم ما يعرف بال لذا ، TRACKSـفي االسطوانات الصوتيه نحتاج للتنقل بين ال •

subcode data ،الحقيقي الذي  هذا الكود يمكنه أن يشفر أو يعطي المكان النسبي و
يتضمن هذا  و، يجب أن يذهب اليه شعاع الليزر على االسطوانه للوصول لتراك معين 

 AUDIOـالخاصة بال TITLESالكود أيضا معلومات اخري مثل العناوين
TRACKS  الموجوده على االسطوانه.   

لذا نحتاج الى ، أحيانا  الليزر قراءة االجزاء المرتفعه من الطبيعي أن يخطأ شعاع  •
مسئوله عن تصحيح الخطأ  هذه االكواد , error-correcting codes االكواد المسماه ب

   .الواحدة  BIT ـفي قراءة ال
أتربه تؤدي الى  ولكن من الممكن أن يحتوي سطح االسطوانه على خدش أو ذرات •

 burst يعرف هذا الخطأ بال BYTES رة من الحدوث خطأ في قراءة مجموعه كبي
error ,  بشكل  أثناء تخزين البيانات على االسطوانه يتم تخزينها: ولحل تلك المشكله

بشكل  ثم عند قرائتها بعد ذلك يتم قرائتها، غير متتالي لكي يتم تخطي الجزء المخدوش 
   .)عليه  د بيانات مخزنهألن شعاع الليزر لن يذهب للجزء المخدوش ألنه ال توج(متتابع 

  :القراءة  الشكل التالي يوضح كيف تؤثر الخدوش واألتربه على الخطأ في

                      
  
  
  

المدمجه و  راصقباال الخاصه DATA FORMATS ـفي الحقيقه توجد العديد من أنواع ال
الخاص  CD-ROM الصوتيه و قراصالخاص بمشغالت اال CD-DA : لكن أشهرها هما

   . حاسببال

  تأثیر الخدوش واألتربة في قراءة القرص) :  45– 2(شكل 
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   )isk ) DVDDideo or Versatile Vigital Dاألقراص الفديوية  .4
من  17GBإلى    4.75GBلتتراوح سعتها الخز نية من   DVDظهرت تقنية أقراص 

لمسارات وعن طريق تغير تركيز أشعة ليزر قراءة البيانات عن طريق تقليل المسافات بين ا
المعلومات من اكثر من طبقة واحدة من القرص للحصول على قرص بوجه واحد وطبقتين، 

تستخدم مشغالت  .وعن طريق استغالل وجهي القرص نحصل على سعات خزنيه مضاعفة 
DVD-Drive يانات بسرعة أحادية األشعة الليزرية أيضا لقراءة وتسجيل البيانات وبمعدل نقل ب

أيضا أو بأضعاف هذه السرعة، باإلضافة لذلك ) X (ميجابايت في الثانية ويرمز له   1.3تبلغ 
 . CDيمكن استخدام هذه المشغالت لقراءة األقراص المدمجة 

  البيانات أنواع

  :األساسية أنواعها يلي وفيما البيانات من عديدة أنواع مع التعامل لحاسبا يستطيع

   .اآلن تقرأه الذي الكالم مثل مقروء نص شكل على معلومات وهي:  النصوص •
   .والرسومات الصور •
   . الفيديو •
   . الصوت •

 البيانات قواعد مثل السابقة األنواع من مختلطة بيانات أنواع مع التعامل يستطيع الحاسب إن كما
 الحاسب ويستطيع ، أيضاً وصوت فيديو تحوي األحيان وبعض وصوراً نصوصاً تحوي قد التي
  . صوت إلى النصوص تحويل مثل البيانات صور من العديد بين التحويل أيضاً

  :مجاالت العمل بالحاسب 
 Hardware  الدعم الفنى او مجال الهاردورير والعتاد   .1
  ):  Graphics الجرافيكس( مجال الرسوم والتصميم    .2

  :وبالنسبة للمنهج الخاص بالرسوم والتصميم
 Photoshop, Freehand, QuarkxPress:  االساسيةالبرامج 

 Adobe Acrobat, flash:  واالحترافية
 ) :Multi media  الوسائط المتعددة( مجال الملتى ميديا    .3

  :وبالنسبة للمنهج الخاص بالملتى ميديا
 Director mx , premiere, after effects , Photoshop :  االساسية 

    flash mx, poser, sound froge : واالحتراف
 : Programming البرمجة  .4

  :وبالنسبة للمنهج الخاص بالبرمجة
 NET framework,Visual Basic.net, MS SQL server, ADO .net. : االساسية 

programming 
   Enterprise Development, XML Services, ASP NET Overviewواالحتراف

 : Web Design تصميم المواقع .5
  :نسبة للمنهج الخاص بتصميم المواقعوبال

 Dreamweaver MX, Flash MX, Photoshop for web ,Swish,HTML & 
CSS  
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 : Web Development برمجة المواقع .6

  :بالنسبة للمنهج الخاص ب برمجة المواقع
JAVE Script, MS SQL Server, Asp .NET, Visual Studio Concepts   

  abaseDat  :قواعد البيانات  .7
   . sql قواعد البيانات ولغة ال ويشترط طبعاً معرفة باسس

 :  Networking مجال الشبكات   .8
  :وبالنسبة للمنهج الخاص ب مجال الشبكات

 Networking Basics, windows 2000 server, windows : االساسية
Infrastructure, Network Security, Troubleshooting Network 

  & IIS server, IIA server,Exchange Server, Network Design : فواالحترا
Security, Wireless Concepts .   

   Securityامن المواقع .9

  الرقمي النظام
 بعد عن النظر بغض آخر إلى مكان من بيانات نقل أردنا إذا اإللكترونيات عالم في عام بشكل
  : أن من بد فال بعضهما عن المكانين هذين

   . للنقل قابلة إشارات إلى البيانات هذه تحويل يتم أن يجب:  أوالً •
   . إلكترونية إشارات شكل على اآلخر إلىالطرف البيانات هذه تنقل:  ثانياً •
   . أخرى مرة بيانات إلى اإلشارة هذه بتحويل اآلخر الطرف يقوم:  ثالثاً •

  : طريقتين بإحدى تتم ان يمكن)  الثانية الخطوة(  البيانات نقل عملية إن

 من سلسلة شكل على آخر إلى طرف من المعلومات ترسل وفيها:  الرقمية الطريقة •
 الشكل على اإلشارات سلسلة تكون قد مثالً ، صفر أو 1 قيمتها إشارة كل اإلشارات

   001101101010111001000010110:  التالى
 بين قيمة أية أو صفر يتساو أو القيمة كاملة اإلشارة تكون أن يسمح:  التماثلية الطريقة •

   . وتلك هذه

 وينطبق ، آخر إلى مكان من بيانات أية نقل أردنا ما إذا الطريقتين إحدى تستعمل أن من بد ال و
 ، المتراسلين الطرفين بين المسافة أو هدفها كان مهما البيانات نقل عمليات جميع على الكالم هذا
  : األمثلة بعض وهذه

   . التماثلي النوع من هو النقل وهذا)  للتسجيل(  الفيديو إلى التلفاز من البيانات نقل •
   . أيضاً تماثلي هو النوع وهذا ، مودم جهازي بين)  نوعها كان أياً( البيانات نقل •
  )  رقمي النوع وهذا(  العشوائية الذاكرة إلى المركزية المعالجة وحدة من البيانات نقل •

  ؟ كيف بالطبع وثيقة قةعال........... ؟ بالحاسب هذا عالقة ما
 البيانات معالجة وتتم ، واإلخراج واإلدخال والتخزين المعالجة في تتلخص الحاسب وظيفة إن

 أسالك الحاسب داخل ويوجد ، الحاسب داخل األخرى المكونات وسائر المعالج داخل إلكترونياً
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 إلرسال طريقة من المكونات هذه من بد ال لذا البعض بعضها مع اإللكترونيات هذه لتوصيل
  . الرقمي النظام الحاسب ويستخدم بينها فيما البيانات واستقبال

  ؟ التماثلي أم الرقمي النظام أفضل أيهما
 ، أكثـر  وبسـهولة  أكثر المعلومات من كمية إرسال من يمكننا ألنه أفضل التماثلي النظام طبعاً
 المجـاالت  مـن  للتشـويش  رضـة مع اإللكترونيات هذه في تمر التي الكهربائية االشارة ولكن

 أهم هي وهذه أخطاء حدوث احتمال من كثيراً يزيد مما المحيطة البيئة في الموجودة المغنطيسية
 قيمتهـا  إشـارة  اآلخـر  إلى المكونات أحد يرسل أن مثالً الممكن فمن ، التماثلي النظام مساوئ
  .مثالً 0.6 اإلشارة تصل ربما التشويش بسبب ولكن نصف
 للخطـأ  فـوراً  ينتبـه  الحاسـب  فإن الرسالة إرسال في خطأ حصل إذا الرقمي نظامال في ولكن

 جعـل  الذي التشويش بعض حدث و واحد قيمتها إشارة المكونات أحد أرسل إذا مثالً ، ويصلحه
 ويعتبرهـا  صـحيح  1 أصلها اإلشارة أن فوراً يفهم سوف اآلخر المكون فإن مثالً 0.9 اإلشارة
  .وهكذا كذلك
 علـى  منهمـا  كـالً  اسـتخدام  ويعتمد وعيوبه حسناته له والتماثلي الرقمي النظام نم كل لذلك

 الفكـرة  ولتوضـيح  أجزائه من المائة في 99 في رقمي جهاز هو الحاسب جهاز و ، الظروف
 إشارات إلى النصوص الحاسب يحول كيف نرى ودعنا النصوص ولتكن البيانات من نوع لنأخذ
  ...... خزينهاوت معالجتها من ليتمكن رقمية

  : التالية القواعد الحاسب ويتبع حروف أنها على النصوص مع الحاسب يتعامل

   كهربائية نبضات بثماني الحاسب في يمثل الحروف هذه من حرف كل •
   نبضات بثماني أيضاً وتمثل حروفاً تعتبر الحروف بين الفاصلة المسافات •

 ذلك على مثال لنأخذ و ، bits"= بتات" وجمعها bit" = بت" النبضات هذه من نبضة كل وتسمى
 مـع  يتعامـل  والحاسـب  ، ذكرناهـا  التي البيانات أنواع من نوع هي فالنصوص ، النصوص
 8 مـن  مكـون  بايت كل و ) byte( بايت يساوي فراغ أو حرف كل أن أساس على النصوص

   ؟ أجزائه بين النصوص نقل الحاسب يستطيع كيف حسناً ، بتات
 سلسـلة  إلى الكلمات هذه الحاسب يحول حيث"  الحاسب أحب أنا"  جملة لكذ على مثال لنضرب

 ويتعامـل  ،)  112=  حـرف  لكـل  نبضـات  8 × حرفاً 14 الحروف عدد(  نبضة 112 من
  . سلفاً ذكر كما رقمية بصورة النبضات هذه مع الحاسب

 يتعامل ال ذالما ؟ بتات إلى الحروف الحاسب يقسم لماذا:  هو اآلن نفسه يطرح الذي السؤال
  ؟ تقسيمها بدون حروف أنها على معها

 وال ، الرقميـة  الصـورة  علـى  كان إذا إال شيء أي مع يتعامل أن يستطيع ال الحاسب ألن هذا
 الحاسـب  مـن  أردنا إذا لذا ، بتات إلى بتحويلها إال الرقمية الصورة إلى الحروف لتحويل سبيل

   وأصـفار  واحـدات  بصورة له نقدمها أن من البد - البيانات من نوع إي - البيانات مع التعامل
  ؟ ذلك يتم فكيف رقمية صورة إلى بياناتنا أنواع جميع تحويل علينا فإن لذا ،) رقمية صورة(
   الحـرف  فمثالً الحاسب عرف في مقابل رقم له المفاتيح لوحة في رمز أو رقم أو حرف كل إن
"A " الحرف بينما ، 65 هو رقمه "a " الكبيـرة  الحروف بين األرقام اختالف الحظ( 97 رقمه 

 لوحـة  أزرار من زر كل رقم يبين جدول وهناك.  122 الرقم " z" الحرف ويحتل)  والصغيرة
 ASCII آسكي جدول الجدول هذا ويسمى والرموز واألرقام الحروف فيها بما المفاتيح
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 أخـرى  أنظمـة  ويوجـد  الحاسبات بين المعلومات لتبادل حالياً القياسي النظام هو آسكي ويعتبر
 تأخـذ  األخـرى  األنظمـة  في وطبعاً ،" يونيكود" نظام الحصر ال المثال سبيل على منها عديدة

 فـي  80 رقمـه  يكون قد آسكي في 65 رقمه الذي "A" رفالح فمثالً ، أخرى أرقاماً الحروف
  .  يونيكود
 المرسـل  الطـرف  علـى  فـإن  رقمياً آخر إلى مكان من النصوص إرسال الحاسب يود وعندما
 حاسب إلى نص إرسال يود حاسباً أن نتخيل دعنا ، معين نظام على يتفقوا أن المستقبل والطرف

  ) : اليمين إلى اليسار من تقرأ(  التالية يةالكهربائ النبضات ذلك على مثال خذ ، آخر

011000010111000001101111  

  ؟ للثاني يرسل أن األول الحاسب يريد فماذا

 تساوي نبضات 8 كل ألن( 8 تقسيم 24 يعني وهذا نبضة 24=  النبضات هذه عدد أن الحظ
 الحروف هذه هي فما الثاني إلى حروف ثالثة إرسال يود األول الحاسب أن يعني وهذا)  حرفاً
  ؟ هي اآلسكي جدول في الحروف أي البيانات مستقبل يعرف وكيف
) يخزنها أو( البيانات ترسل الحاسبات إن ، واحد حرف أنها على إشارات 8 كل نعامل أن يجب

 الشكل على قيمة له البايت في البتات مواقع من موقع كل أن االعتبار في آخذاً رقمها بواسطة
  :التالي

 البت
 لاألو

 البت
 الثاني

 البت
 الثالث

 البت
 الرابع

 البت
 الخامس

 البت
 السادس

 البت
 السابع

 البت
 الثامن

1 2 4 8 16 32 64 128 

 شكل على ترسله فإنها المعالج إلى المفاتيح لوحة من مثالً "a" الحرف إرسال الحاسب أراد فإذا
  :التالي النحو على بتات

  ...حيث أن   01100001

  
 البت
 الثامن

 لبتا
 السابع

 البت
 السادس

 البت
 الخامس

 البت
 الرابع

 البت
 الثالث

 البت
 الثاني

 البت
 األول

 0 1 1 0 0 0 0 1 المستقبلة البتات ترتيب
 128 64 32 16 8 4 2 1 البت موقع قيمة
 قيمة ضرب حاصل
 موقع قيمة × اإلشارة

 البت
1 0 0 0 0 32 64 0 

 الذي "a" الحرف رقم وهو 97=  0+64+  32+ 0+0+0+0+ 1 األعداد هذه جمع عند
  .وهكذا "a" الحرف على ضعطت أنك بذلك المعالج فيفهم آسكي جدول في سابقاً ذكرناه

  : األمثلة من المزيد وهذه
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 آسكي رقم البتات ترتيب الرقم أو الرمز أو الحرف
o 01101111 111 
p 01110000 112 
: 00111010 58 

  :مناطق 3 إلى آسكي جدول ويقسم

 تحوي بل طباعتها يمكن رموز على تحوي ال وهذه 31 رقم إلى 1 رقم من المنطقة •
   شابه وما السطر بداية عالمة مثل األخرى األشياء بعض

   الشائعة والرموز واألرقام اإلنجليزية األبجدية على وتحوي 127 إلى 32 من األرقام •
 الوندوز في فمثالً ، األنجليزية غير الحروف على وتحوي 127 من األعلى األرقام •

 األلماني الوندوز في ألمانية تصبح بينما ، عربية حروف األرقام هذه تكون العربي
   .وهكذا

 فيه يكون الذي المعلومات وتخزين نقل نظام أنه على الرقمي النظام تعريف يمكننا ذلك وعلى
  .قمير جهاز الحاسب أن القول ويمكننا واألصفار الواحدات طريق عن المعلومات نقل

  التخزين ومساحات والبايت البت
 وحدة وجود من بد ال كان ولهذا ذكرنا كما وتخزينها البيانات معالجة الحاسب وظائف من إن

 من البايت يتكون كما ، " byte" بايت تسمى وحدة الغرض لهذا ويستخدم البيانات كمية لقياس
   سابقاً اذكرن كما "bit" بت ومفردها "bits" بتات تسمى أقسام ثمانية

   .واحداً حرفاً تساوي التخزين مساحات لقياس وحدة: البايت •
 حجم لقياس وحدة أصغر وهو بت 8=  بايت 1 حيث التخزين مساحات وحدة: البت •

   .الحاسب في المعلومات

 أن الحظ( حرفاً 14 تحوي ألنها بايت 14 العبارة هذه حجم" الحاسب أحب أنا" عبارة مثالً لنأخذ
 تساوي وبالبتات) الحاسب عالم في أيضاً حروف تعتبر والعالمات طوالنقا الكلمات بين الفراغات

  بت 112= 8 × 14

"  مثالً قولن أن الحكمة من هل ، بكثير البايت من األكبر األحجام ذات البيانات عن ماذا: سؤال
 يصعب أنه حتى جداً طويل الرقم هذا إن ؟ بايت 4134646513 حجمه الصلب قرصال إن

  الحل؟ فما حفظه

 المتر - الطول قياس وحدات مثل تماماً(  البيانات سعة قياس من أكبر وحدات هناك: الجواب
  : للكبير الصغير من بالترتيب ذكرها يلي فيما)  الخ... والديكامتر والكيلومتر

 هو ما يخالف الحاسب أن الحظ( بايت 1024 ويساوي ) :kilobyte( بايت الكيلو •
  )  جرام ألف هو الذي الكيلوجرام مثل ، ألف هو الكيلو أن من عليه متعارف

 أنه أي بايت 1048576=  1024 × 1024 ويساوي ) :megabyte( الميجابايت •
  .  بايت كيلو 1024 يساوي



Prof. Nabeel Al-Bayati  قسم البناء واإلنشاءات/الصف االول   الفصل الثاني: مقدمة عامة عن الحاسب   

68 
 

 بايت 1073741824= 1024 × 1024 ×1024 ويساوي ) :gigabyte( الجيجابايت •
  .  ميجابايت 1024 أي

   جيجابايت 1024 تساوي )TB( وتختصر ) :terabyte( التيرابايت •
 )EB( واإلكسابايت )PB( البيتابايت:  الترتيب على وهي أكبر وحدات وهناك •

 قبلها التي × 1024 تساوي منها واحدة وكل ، )YB( واليوبابايت )ZB( والزيتابايت
 لن أنك األرجح وعلى ، التيرابايت × 1024 تساوي البيتابايت أن حين في الترتيب على
 تشغل ال ذلك تفهم لم إذا ، قصير ليس زمن مرور قبل عملياً الوحدات هذه عن تسمع
  . اآلن بها بالك

 الوحدة( )بايت(حجمها البايتات عدد
 )ةباإلنجليزي

 الوحدة(
 )بالعربية

1024 1024 kilobyte بايت كيلو 
1024× 1024 1048576 megabyte ميجابايت 

1024 × 1024 × 1024 1073741824 gigabyte يجابايتج 

1024 × 1024 × 1024 × 1024 1099511627776 terabyte تيرابايت 
1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 

1024 
1.125899906843 

e+15 petabyte بايت بيتا 

1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 
1024 × 1024 

1.152921504607 
e+18 exabyte إكسابايت 

1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 
1024 × 1024 × 1024 

1.180591620717 
e+21 zitabyte زيتابايت 

1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 
1024 × 1024 × 1024 × 1024  

1.208925819615 
e+24 yobabyte يوبابايت 

  

 : هامة مالحظة
 ، صفر 15 يمينه وعلى واحد يبلغ عدد في يضرب أن يجب السابق الرقم أن e+15 الرمز معنى
 : مثال

2.55 e+8 كبير رقم هذا وطبعاً مليون 255 أي 255000000 = 100000000 × 2.55 ساويي 
  البعض بعضها في 1024 ال هذه كل ضرب عن ناتج جداً

 FILES الملفات هي ما
 جيجابايت 5 سعته تخزين جهاز لدينا كان إذا األهمية شديد لهو دقيقاً فهماً الملفات ماهية فهم إن
 فإن بايت كيلو 30 طولها وكان مثالً رسالة تخزين أردناو)  حرف مليار 5 حوالي يساوي(

 تخزين يمكننا فكيف ، أخرى بيانات تخزين في استغاللها من بد فال جداً كبيرة المتبقية المساحة
 بعضها مع البيانات هذه تختلط أن بدون القرص نفس في مختلفة وألغراض مختلفة بيانات
  ؟ البعض
 باسم الجزء ذلك ونسمي القرص مساحة من جزء لبياناتا من كتلة لكل نخصص أن هو الحل
 من لكمية مخصص التخزين مساحة من جزء هو فالملف الملفات، فكرة هي وهذه ، معين
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 ذكرناها التي األنواع من نوع أي من البيانات هذه تكون أن ويمكن ، معين اسم تحت البيانات
 هذه من خليط أو فيديو أو صوت أو ورص أو نصوص على تلك البيانات كتلة تحوي فقد ، سابقاً
 فيها أوالكتابة منها القراءة الحاسب يستطيع حتى بالبيانات االحتفاظ هي الملفات ووظيفة.  جميعاً

  .المستخدم حاجة حسب) بيانات حذف أو بإضافة(
 مناقشة يلي وفيما...  وتاريخ وهيئة ونوع وطول موقع و وامتداد إسم حاسب أي في ملف وألي
  : األشياء لهذه

   . إلخ... رسومي أو نصي ملف مثالً ، يحتويها التي البيانات نوعية وهو:  نوع •
   . الملف داخل البيانات فيها كتبت التي الطريقة وهي:  هيئة •
   .مرة آخر الملف ذلك فيه خزن الذي التاريخ وهو:  تاريخ •

 فيمكن التخزين ساحةم على الملفات باقي بين من االسم بهذا الملف ويعرف :اإلسم:  أوالً
 التعامل تستطيع ال االسم وبدون ، ومسحه وتحريكه ونسخه بتعديله معه والتعامل عليه التعرف

  . الملف مع
 نظام بحسب القواعد وتختلف قواعد الملف ولتسمية إسم الحاسب في تخزينه تود ملف ولكل

  :كالتالي تستخدمه الذي التشغيل
 الملف أسم يكون:  قبلهما وما" WINDOWS 3.11" و" DOS" التشغيل أنظمة في •

 يسمح بل بالفراغات يسمح وال كامتداد حروف وثالثة أقصى بحد حروف 8 من مكون
 االسم ذلك على ومثال ، إنجليزية الغير بالحروف يسمح ال وكذلك واألرقام بالحروف

autoexec.bat   
 ـب يسمح:  أحدث هو وما 2000و  XPو  MEو 98 و WINDOWS 95 في أما •

 اإلنجليزية غير وبالحروف بالمسافات ويسمح ولإلمتداد لإلسم أقصى كحد حرفاً 255
 صديقي إلى رسالة" االسم وكذلك"  the work shop is there.doc" عليه ومثال أيضاً
  .  "doc.أحمد

 فمثالً النقطة بعد تأتي والتي الملف أسم من األخيرة الثالث الحروف هي الملف إمتداد:  ثانياً
 امتدادات بدون ملفات النادرة األحيان بعض في يوجد وقد ، txt هو إمتداده  esam.txt لملفا

 يخبر أنه هو الملف إمتداد وفائدة. ثالثة من بدالً أكثر أو أحرف أربع الملف امتداد يكون وقد
 هميف الحاسب فإن مثالً  txt الملف إمتداد كان فإذا ، الملف مع التعامل أنت تود كيف الحاسب

 هو الملف هذا أن الحاسب فيفهم  BMP هو الملف امتداد كان وإذا نصي الملف هذا أن ذلك من
  :محتوياته باختالف يختلف الملف امتداد فإن وهكذا ، رسومي ملف

 مالحظات العادة في يحتويها التي البيانات نوع الملف امتداد
BMP صور    
JPEGأو 
JPG 

    صور

GIF رسومات    

TXT 
 أحجام وال ألوان يوجد ال)تنسيق أي دون من وصنص(

    الخ... للكلمات مختلفة

DOC وورد ببرنامج خاصة هيئة( منسقة نصوص 
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 )الشهير
EXE برنامج    
BAT دفعي ملف (batch file)    
RTF وورد برنامج لهيئة مشابه ملف    
SYS التشغيل بنظام خاص ملف    

أو  WINDOWSبنظام  المجلدات فماهي... يقع مجلد أي في أي:  الملف موقع:  ثالثاً
 DOS بنظام Directoryتسمى األدلة  

 كالً تحمل" بالغرف" تشبيهها يمكن التخزين مساحة من أقسام عن عبارة) أو األدلة (  المجلدات
 وضع يمكننا) مجلدات( أقسام إلى التخزين مساحة تقسيم يمكن حيث غيرها عن يميزها أسم منها
 بسهولة لها الرجوع يسهل بحيث معاًمن حيث النوع  البعض بعضها مع المتشابهة اتالملف

  .الملفات تسمية قواعد نفسها هي ) أو األدلة ( المجلدات تسمية وقواعد
   المجلد يحتوي كما وندوز النظام تتوقع كما المجلد هذا يحتوي... windows المجلد إلى أنظر

"my documents " ًههذ إلعداد استعملتها التي الرسوم وكذلك والرسائل اباتالخط على مثال 
 إذا -  يحتوي أن للمجلد يمكن كما الملفات، من العديد على مجلد كل يحوي وهكذا حاضراتالم

  : حاسبي في  windows المجلد محتويات أنظر منه متفرعة أخرى مجلدات على -  رغبت

  

 وعملية....  وهكذا أخرى مجلدات بداخلها بدورها والتي وملفات أخرى مجلدات داخله وتجد
 في للمتخصصين أو بالنظام خاصة ليست فرعية ومجلدات مجلدات إلى التخزين مساحة تقسيم

 والمجلدات الملفات يهاأل يضيف أن و الخاصة مجلداته ينشئ أن منا لكل يمكن بل الحاسب
  .رغبته حسب يشاء كما الفرعية

 الواقعة المجلدات وتسمى فيه الواقعة للمجلدات الرئيسي أو" األب المجلد" يسمى مجلد كل أن
 غير عدد على داخله في يحوي أن المجلدات هؤالء من واحد لكل ويمكن" فرعية مجلدات" تحته

 إال حد المجلدات لحجم ليس أنه أي - تكفي خزينالت مساحة كانت طالما -  الملفات من محدود
 مثل برسم الفرعية والمجلدات والمجلدات التخزين مساحة تمثيل ويمكن .التخزين مساحة حجم
  . هذا
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 هو فما ، الملف إمتداد عن تكلمنا عندما سابقاً منها بعض ذكرنا وقد : الملف هيئة : خامساً
  هيئته؟ وبين الملف إمتداد بين االختالف

 البيانـات  ترتيـب  طريقة هي الملف هيئة بينما إسمه من حروف ثالثة آخر هو الملف إمتداد إن
 هـو  إمتـداده   nabil.bmp الملـف  فمثالً ، إمتداده باسم تسمى ما ملف هيئة إن  ، الملف داخل
bmp  وهيئته bmp  ً؟ االختالف هو ما إذاً....، أيضا!!  
 مـثالً  آخر بامتداد إسم إلى  nabil.bmp من الملف إسم بتغيير قومن عندما يتضح االختالف إن

nabil.txt  ، فالملف nabil.txt  إمتداده txt  مازالت هيئته ولكن bmp ، ألن ؟ لمـاذا  تعلم هل 
 الفـرق  اآلن عرفت هل ، نصاً وليس  bmp بهيئة مكتوبة صورة إال ماهي يحتويها التي البيانات

 الموجـود  هو إمتداده بينما الملف داخل وتنسيقها البيانات ترتيب بطريقة تتحدد الملف هيئة إن.. 
  . الملف إسم في
 الحاسـب  أن حيـث  جـداً  سهل والجواب تخزينها؟ الحاسب يستطيع التي البيانات أنواع هي ما

 تخـزين  الحاسـب  يسـتطيع  أي معها التعامل يستطيع التي البيانات عأنوا جميع تخزين يستطيع
   واحد ملف في منها خليط تخزين يستطيع كما والفيديو والصوت والصور النصوص واسترجاع

 فـي  ينظـر  سوف) وندوز(  التشغيل نظام فإن محتوياته ومشاهدة ملف فتح أردت إذا ذلك فعلى
 محتويات لمشاهدة المناسب البرنامج استدعاء يستطيع اليوبالت نوعه يعرف وبالتالي الملف إمتداد
  .الملف
 يكفي ما فيها التخزين مساحة أن طالما التخزين مساحة على الملفات من نشاء ما تخزين ويمكننا

 البيانـات  من جيجابايت 5 تمأل أن المريح غير من أنه تالحظ ألم ولكن ، الفارغة المساحات من
 الذي أسمه ملف لكل يكون أن يجب االسم بنفس ملفين تسمية يمكنك ال(  مختلفة ملفات بأسماء
 بحيـث  جـداً  جـداً  كثيرة ستكون الملفات ألن )تمييزه يمكن حتى الملفات من غيره عن يختلف
  الحل؟ هو فما الملفات باقي بين من ذاك أو الملف هذا عن البحث يصعب

  التخزين مساحة
 التخزين مساحات عن نتكلم ولم التخزين مساحات في توالمجلدا الملفات عن اآلن حتى تحدثنا
 ، الصلب القرص عن سمعت أنك - األغلب على بل -  ربما و نفسها

 من أكثر أو واحد على الحاسب يحتوي أن يمكن الحظ الشكل المجاور ، 
 أكثر أو واحد قسم إلى صلب قرص كل تقسيم ويمكنك الصلبة األقراص
 الصلبة األقراص أقسام من أكثر أو واحد النهاية في وينتج ، رغبتك حسب
 C من بداية اإلنجليزية األبجدية الحروف من بحرف منها كل ويسمى
 Dو C به حاسبي فمثالً بالحاسب المتوفرة التخزين مساحات عدد وحتى

 كما ، األخريات عن مستقلة تخزين مساحة يمثل حرف وكل ، Gو Fو Eو
 لكل ويرمز ، المختلفة التخزين مساحات في التخزين سعة تختلف أن يمكن
  : هكذا بعضهما فوق بنقطتين متبوعاً بحرفها تخزين مساحة

C: 

 مسـاحة  يمثـل  االسـم  هذا أن يعني بعضهما الفوق والنقطتين  Cالتخزين مساحة معناها وهذه(
 فـي  الرئيسـي  المجلـد  على مخزن ملف إلى اإلشارة أردنا وإذا)  ملف أو مجلد وليس تخزين
  هكذا فنكتبه مثالًَ  autoexec.bat الملف اسم وكان هذه زينالتخ مساحة

C:\autoexec.bat  

  القرص الصلب) :  46-2(شكل 
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 C  التخزين مساحة من mydocs  فرعي مجلد في مثالclass.docً  الملف كان إذا أما
  فنكتب

C:\mydocs\class.doc  

 أن اإلشارة وتجدر ، المائلة بالشرطة ملف أو تخزين مساحة أو مجلد اسم كل بين نفصل أننا أي
 نفسه هو  ali.txt فالملف فرق أي فيها ليس الكبيرة أو الصغيرة اإلنجليزية باألحرف الكتابة
  . ALI.TXT الملف

 تـــــذكـــــــــر

 .بها المجلدات إنشاء يمكن كما الملفات لتخزين تستخدم : التخزين مساحة 
  هاب فرعية مجلدات إنشاء يمكن كما فيها الملفات تخزين يمكن : المجلدات
 . بها البيانات تخزين يمكن : الملفات

   DATA البيانات الحاسب يخزن كيف
 الليزريـة  األقـراص  نفسها هي(  المدمجة األقراص على البيانات يخزن أن يستطيع الحاسب أن
 يمكـن  كيـف  تساءلت هل ،" CD" أو"  دي سي" ال تسمى ما وهي الموسيقى عليها يسجل التي

  ؟ عليها المعلومات يخزن أن للحاسب
 ويوجـد  عديدة أقسام إلى)  المرن القرص أو الصلب القرص مثل( التخزين جهاز الحاسب يقسم
 هـذه  مـن " حجيـرة " كـل  جداً صغيرة" الحجرات" مثل مناطق األقسام هذه من قسم كل داخل

 هـذه  مـن  حجيـرة  كـل  أن الحاسـب  ويعتبر ، بها واالحتفاظ الشحنة تقبل تستطيع الحجيرات
 واحـد  بايـت  تخزن حجيرات 8 كل فإن وبالتالي البيانات من واحداً بتاً تخزين تمثل الحجيرات

 الحاسـب  يجعلهـا  أن يمكـن  بحيث الشحنة وتفريغ للشحن قابلة الحجيرات هذه من حجيرة وكل
  . مشحونة غير أو مشحونة

 

 لمناطق تقسيمه ويظهر القرص سطح هو هذا
 دائرية

 

 على الشحنات بتغيير يقوم والكتابة القراءة رأس
 القرص سطح

  يوضح أسلوب خزن البيانات على سطح القرص الصلب) :  47- 2( شكل 

 مشـحون  الغيـر  والبت 1=  قيمته يكون المشحون البت أن أساس على البتات زنيخ والحاسب
 مثـال ( فمـثالً  غيـره  عن يميزه البتات من تسلسل الحروف من حرف ولكل صفراً قيمته تكون
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  البرنامج

  المستخدم

  نظام التشغيل

  برنامج قيادة بطاقة الفيديو

  بطاقة الفيديو

 الشـكل  علـى  الحاسب يخزنه مثالً" ر" الحرف) آسكي جدول يطابق ال والترتيب فقط للتوضيح
  :التالي

01000101  
  :الشكل على" ل" لحرفا يخزن بينما

10010101  
 وتسـتهلك  بتاً 8 × 30 أو بايتاً 30 طولها سيكون حرفاً 30 من جملة أن جلياً يتضح ذلك وعلى
   بايتاً 30 التخزين مساحة من
 لـه  ولكـن  عمليـاً،  الحاسب باستخدام مباشرة عالقة له ليسأعاله  اتالصفح في ورد ما كل إن

 . الصحيح للتعامل تاحالمف هو الذي الحاسب فهم في عالقة

 للبرامج مقدمة
 س  تقبلت ، البرن  امج كت  ب أجل  ھ م  ن ال  ذي لغ  رضل تعمل   وبالت  الي الت  ي التعلیم  ات ع  ن عب  ارة وھ  ي

 توجیھ ات  عل ى  بن اءً  األوام ر  بإص دار  البرن امج  ویق وم  ، بتنفیذھا قومتو البرامج من األوامر األجھزة
  . المستخدم

 یری ده  م ا  لعم ل  األجھ زة  توج ھ  التعلیم ات  وھذه للغایة مفصلة تعلیمات عن عبارة إال ھو ما البرنامج
 الب رامج  ھ ذه  وتت وفر  البرن امج  ذل ك  كت ب  أجل ھ  م ن  الذي بالعمل القیام للحاسب یمكن وبذلك المبرمج

  . لینة أقراص على أحیانًا حتى أو  DVD أقراص أو  CD مدمجة اسطوانات على عادة السوق في
 لتحری ر  الب رامج  عش رات  الس وق  في یوجد فمثًال البرامج من كثیر في ما حد إلى تشابھ ھناك إن كما

 - تقریب اً  - الب رامج  فئ ات  من فئة كل في ویوجد ، سعره منھا ولكل بینھا فیما االختیار یمكنك الصور
 م ن  كثی ر  و الصور لتحریر البرامج عشرات فھناك نفسھ بالعمل للقیام مختلفة األقل على برامج عدة

  . وھكذا الفیدیو لتشغیل منھا الكثیر وكذلك الوب لتصفح البرامج
 ، خاص ة  بمھ ام  للقی ام  األجھ زة  ف ي  خاص ة  وممی زات  خص ائص  یس تخدم  البرنامج أن علیك یخفى ال

 أوام  ر بإعط  اء البرن  امج فیق  وم ، الھ  اتف لخ  ط التوص  یل عل  ى الق  درة خاص  یة للم  ودم:  الم  ودم م  ثًال
 إذا م ا  حال ة  ف ي  تختل ف  أوام ر  البرن امج  یص در  بینم ا  ، اوھكذ مثًال باإلنترنت لیتصل بالمودم خاصة

  . الطابعة على ما شئ طباعة أراد
 ف  ي( مباش  رة لألجھ  زة ول  یس) ون  دوز مث  ل( التش  غیل لنظ  ام أوام  ره یص  در البرن  امج أن الحقیق  ة ف  ي

 ع ن  - الم ودم  أو الطابع ة  مث ل  - األجھ زة  م ع  بالتف اھم  یق وم  ب دوره  التشغیل ونظام ،)  األحیان أغلب
) الطابع ة  أو الم ودم  م ع  ت أتي  الت ي  األق راص  في الموجود البرنامج في ممثلة( التشغیل برامج طریق
  . الفیدیو بطاقة ذلك على ومثال

  القیادة برنامج
 الش   ركة تنتج   ھ برن   امج ع   ن عب   ارة ھ   و driver القی   ادة برن   امج

 عل ى  التع رف  ل ھ  لیت یح  الحاس ب  ف ي  یرك ب  و ، لألجھ زة  المص نعة 
 األجھ   زة م   ن مودی  ل  ولك   ل ، مع   ین جھ  از  م   ع عام   لالت و وج  ود 

 Cardبطاق   ة (  فی   دیو بطاق   ة فلك   ل ، ب   ھ الخ   اص القی   ادة برن   امج
 برن  امج ) Resolutionلتعری  ف أل  وان الشاش  ة ودرج  ة الوض  وح  

  . وھكذا بھا خاص قیادة برنامج طابعة ولكل بھا الخاص القیادة
 الص وت  بطاقة ثًالم ، معین تشغیل لنظام كتابتھ تتم القیادة وبرنامج

 للی نكس  قیادة برنامج لھا لیس بینما لوندوز قیادة برنامج لھا الفالنیة
 م  ع ع  ادة القی  ادة برن  امج وی  أتي ، وھك  ذا فق  ط لون  دوز قی  ادة برن  امج لھ  ا یت  وفر الفالنی  ة والطابع  ة ،

  . مرنة أقراص أو مدمجة أقراص في اشرائھ عند األجھزة
 أن حی  ث قی ادة  لبرن امج  )بع ض األحی  ان تس مى األجھ زة بالعت اد     ( األجھ زة   أن واع  جمی ع  حت اج ت وال

 تحت  اج ال الص  لبة واألق  راص العش  وائیة وال  ذاكرة والمع  الج المرن  ة األق  راص ومح  رك األم اللوح  ة
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  نظام التشغيل

برنامج القيادة 

  )العتاد ( الجهاز 

 الض  وئیة والماس  حات الص  وت وبطاق  ات المدمج  ة األق  راص س  واقة تحت  اج بینم  ا ، قی  ادة لبرن  امج
 األح وال  جمی ع  ف ي  ص حیحاً  لیس السابق الكالم أن الحظ ، قیادة لبرامج الفیدیو وبطاقات والطابعات

 س واقة  تحتاج ال كما مثًال دوس التشغیل نظام في قیادة برنامج بدون تطبع أن یمكن الطابعة أن حیث
 علی ك  وم ا  علی ك  األمور أعقد ال دعني ، بعده وما 95 وندوز في قیادة برامج أیة المدمجة األقراص

  . لقیادتھ برنامج جھاز لكل عام بشكل نأ تعرف أن إال اآلن
ھ  و  (  Operating System التش  غیل  نظ  ام  ب  ین الوس  یط  دور لع  ب  ھ  و القی  ادة  برن  امج  ومھم  ة

البرن   امج األساس   ي ال   ذي یس   مح للب   رامج األخ   رى أن تعم   ل ف   ي   
الحاسب بصورة منتظمة وتح ت س یطرة مس تخدم الحاس ب ویس مح      

أو ( األجھ  زة  وب  ین )وم  ة لھ  ا باس  تخدام األجھ  زة المرتبط  ة بالمنظ 
  .بعضھما مع التفاھم من الطرفین كال یتمكن حتى ، )تسمى العتاد 

 تركیبھا بمجرد تعمل لن فإنھا مثًال جدیدة شبكة بطاقة اشتریت فإذا
 الذي Driver  القیادة برنامج تركیب علیك یجب بل الحاسب في

 يالت األشیاء كل على ینطبق وھذا ، ستعمل ثم ومن معھا أتى
  . ذكرھا وسبق قیادة برامج تحتاج

 Operating System التشغیل نظام
 ، مھم اختالف مع البرامج باقي مثل برنامج عن عبارة ھو التشغیل نظام

 الحاسب جھاز على كاملة سیطرة یسیطر الذي األساسي البرنامج ھو أنھ
 لىإ جنبًا كلھا تعمل وأن نفسھ الجھاز على تتشارك أن برامج لعدة ویسمح

  .بھ المناطة بالعمل تقوم لكي بینھا فیما بالتنسیق التشغیل نظام ویقوم جنب
 وأكثرھا أشھرھا ولكن الشخصیة لألجھزة التشغیل أنظمة من العدید ھناك

 شركة من  windows" وندوز" التشغیل نظام ھو اإلطالق على انتشارًا
  .MicroSoft مایكروسوفت

 مباشر بشكل حاسبك وعمل أداء ىعل تستخدمھ الذي التشغیل نظام یؤثر
  : وكبیر
مكونات ال قطع بعض:  اتستخدمھ يتال )الجھاز (  مكونات المادیةال یحدد التشغیل نظام •

 نظام على لھا القیادة برامج توفر لعدم خاصة التشغیل أنظمة بعض على تعمل ال المادیة
  .معین تشغیل

 مما بالعربیة تتوفر ال التشغیل أنظمة من كثیر:  تستخدمھا التي اللغة یحدد التشغیل نظام •
  . العربي للمستخدم استخدامھا فائدة من یحد

 ، بھ معني تشغیل نظام لھ برنامج كل:  تشغیلھا تستطیع التي البرامج یحدد التشغیل نظام •
 أنظمة على" أوفس" الشھیر مایكروسوفت برنامج یتوفر ال فمثًال ، غیره على یعمل وال

  .لینكس تشغیل
"  دوس" كـ التشغیل أنظمة بعض:  جھازك فیھا تستخدم التي السھولة یحدد لتشغیلا نظام •

  . االستخدام صعبة
 حتى أحیانًا العمل عن تتوقف التشغیل أنظمة بعض:  حاسبك استقرار یحدد التشغیل نظام •

  .مقنع سبب بدون
 یتفوق كما ، العربیة اومنھ الیوم المستخدمة اللغات بأغلب یتوفر فإنھ وندوز التشغیل لنظام النسبةب

 فإن شیوعًا األكثر التشغیل نظام ھو وألنھ ، مكونات المادیةال من قدر ألكبر بدعمھ منافسیھ على
 نظام یعتبر فإنھ الكثیرة مشاكلھ من الرغم وعلى ، البرامج من عدد أكبر لھ ینتجون المبرمجین

  .األیام ھذه في األول التشغیل

  نظام التشغيل

  ) لمكونات الماديةا(  الجهاز

  المستخدم

أجھزة 
 إخراج

أجھزة 
 دخالإ
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 التشغیل أنظمة أن الحظ( 3.11 ندوز مثل القدیم منھا اإلصدارات من بالكثیر النظام ھذا یتوفر
) وھكذا 3.11 وندوز من ممیزات أقل 3.1 وندوز فمثًال تطورھا مراحل على للداللة أرقامًا تعطى
 XPو 2000  و MEملینیوم   و 98 و 95 وندوز وبینھما Vesta   كوندوز الجدید ومنھا

  
   : التشغیل نظام وظائف

   . اإلخراج و اإلدخال وحدات ملع في التحكم .1
  الرئیسیة الذاكرة إلى الثانویة التخزین وحدات من استدعائھا و البرامج تشغیل .2
 أداء على البرامج ھذه مساعدة و التطبیقیة البرامج بین و الحاسب بین االتصال تنسیق .3

  . واإلخراج اإلدخال عملیات
 . ) Windowsخاص بنظام (  دواح وقت في البرامج من مجموعة تشغیل في التحكم  .4
  الحاسب كفاءة زیادة و الوقت توفیر إلى یؤدي مما الحاسب بھا یقوم التي العملیات تنظیم  .5


